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Beste ouders,  

Er staan heel veel leuke, spannende, gezellig, leerzame en sportieve activiteiten op het programma 

deze laatste periode. 

Alvast voor in uw agenda: op donderdag 4 juli houden we een theater-dag met onze leerlingen in 

het kader van het 40 jarig bestaan. Hoe en wat hoort u later, maar het is wel alvast een goed idee 

om in uw agenda op te nemen dat de leerlingen ’s middags allemaal gaan optreden. 

De doorschuifmiddag – kijken in de nieuwe groep bij de nieuwe juf of meester – vindt om 

bovenstaande reden plaats op 27 juni. 

 

 

Lopende zaken / organisatie: 

schoolfotograaf: 

Op dinsdag 21 mei komt de fotograaf weer op ’t Padland. Hij maakt foto’s van de groepen, 

van individuele kinderen en van broertjes en zusjes samen. Als u het leuk vindt om ook 

jongere of oudere kinderen op de foto te zetten, bent u na 14.00 uur welkom. Een precieze 

tijd kunnen we hiervoor helaas niet geven. Het is  dus wel handig om hier de tijd voor te 

nemen. 

Ook dit jaar zullen de foto’s op een andere manier besteld gaan worden. Een ‘proeffoto’ 

krijgt u net als anders via school, hierna kunt u de bestelling en betaling direct zelf 

regelen via internet. Dit heeft als grote voordeel dat u de bestelde foto’s veel sneller 

thuis zult hebben en voor ons dat we geen geld op school hebben. 

 

 

 



sportdag 22 mei: 

Woensdag 22 mei houden we onze sportdag. Er staan heel veel leuk activiteiten op het programma 

en we zijn ook super blij – en benieuwd – hoe de clinics met alle gastdocenten zullen verlopen. We 

hebben er zin in! 

 

Bag2school 4 en 5 juni: 

                                     

Op dinsdag 4 juni en op woensdag 5 juni (tot 9.00 uur) kunt u uw tassen en zakken met 

kleding,schoenen, knuffels etc weer inleveren op school. School krijgt een bedrag van € 0.30 per 

aangeleverde kilo en alle kleding die wordt ingezameld gaat, al dan niet gesorteerd, naar West- en 

Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kleding wordt als kleding hergebruikt en de overige 

20% gaat naar de recyclingindustrie voor de productie van bedden, sokken, dekens en 

schoonmaaktextiel.  

 

Visie op het onderwijs in het algemeen en op het onderwijs op ’t Padland in het bijzonder: 

Uitkomst enquête sociale veiligheid onder leerlingen groep 5 tm 8: 

De afgelopen periode hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 vragen beantwoord via de 

computer m.b.t. de sociale veiligheid. Leerlingen kunnen sores geven van 1 t/ m 4, waarbij bij 3 

norm voldoende ligt. Alle vragen hebben betrekking op het gevoel van veiligheid in de klas, op 

school, op het plein, de aandacht voor regels en voor het oplossen van mogelijke problemen. 

Bijna scores komen uit boven de 3  (één keer 2.99).  

 

Lesgeven Ik vind dat mijn leraar goed lesgeeft 3,82 

Psychische veiligheid (veilig voelen in de klas / op school) 3.72 

materiele veiligheid (mijn spullen zijn eerst van mij) 3.77 

 

Mijn juf/meester treedt op als andere kinderen aan mijn spullen zitten 2.99 

Ik help kinderen als ze gepest worden 3,12 

Ik kan goed met andere kinderen in mijn klas opschieten 3,21 

 

Analyse: Positieve scores, waarbij Present breed het aandachtspunt blijft dat de vraagstelling in 

de enquête voor leerlingen niet altijd duidelijk is.  

Bijv. bij: ‘Mijn juf/meester treedt op als andere kinderen aan mijn spullen zitten 2.99’ leert de 

nabespreking op: ‘Juf, dat doen ze nooit, dus ik heb een ‘1’ gescoord.  

 

De leerlingen scoren de  school een 8.5. 

 

 

 

 

 

 



Uitkomst enquête oudertevredenheid: 

Ook de ouders hebben online een enquête ingevuld. Hieronder vindt de meest positieve scores 

en punten die (mogelijk) om (meer) aandacht vragen. 

schoolklimaat: Ik vind de school van mijn zoon/dochter een gezellige school 3,69 

welbevinden: Mijn zoon/dochter heeft het naar zijn/haar zin op school 3,60 

pedagogisch handelen: Ik vind de leraar van mijn zoon/dochter een aardige leraar voor de 

leerlingen 3,58 

 

veiligheid: Ik vind dat de leraren effectief optreden als kinderen gepest worden 3,12 

schoolklimaat: Ik vind dat de school van mijn zoon/dochter er verzorgd uitziet 3,20 

ondersteuning leerlingen: Ik vind dat de leraar van mijn zoon/dochter mijn kind voldoende helpt 

als hij/zij iets niet (zo snel) begrijpt 3,34 

 

De ouders scoren de school een 8.1 

 

Beide enquêtes zijn / worden met het team, binnen de Mr en met de directeuren en het College 

van Bestuur van Present besproken. 

Tot slot:                   

                                             

Namens het team, Ingrid

 

 

Thema’s, mededelingen en (buitenschoolse) activiteiten voor ouders / verzorgers en leerlingen: 

ACTIVITEITEN KICKMEE! Maand Mei  

Opgeven via www.kickmee.nl We hebben bijna vakantie, maar Kickmee heeft alvast leuke 

activiteiten gepland voor de maand mei. Wij hebben er zin in, doe jij ook weer mee?! We 

organiseren weer leuke GRATIS activiteiten. Geef je snel op want vol = vol.  

 

Maandag 20 mei: Bodypercussie  

Net als bij de vorige workshop zal duidelijk worden dat je niet altijd een instrument nodig hebt 

om muziek te kunnen maken. Karel Jongerling, dirigent van Muziekvereniging Venhuizen en 

enkele leden gaan ook vandaag weer laten zien dat iedereen muziek kan maken. Na afloop is er 

weer gelegenheid om een aantal instrumenten van de fanfare zelf te proberen.  

Geef je snel op !!!!  

Leeftijd: vanaf 8 jaar Aanvang: 14.45 - 15.45 uur 

 

 

 

 

 



De aanschuiftafel Dinsdag 21 mei a.s. 

Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente 

Drechterland 

EEN PUBER IN HUIS  

 
Als kinderen in de pubertijd komen wordt opvoeden een extra uitdaging. De puberteit is een 
spannende fase waarin kinderen grote veranderingen doormaken, zowel uiterlijk als innerlijk.           
De puber zet zich af tegen zijn ouders, wil zelf bepalen hoe hij eruit ziet, met wie hij omgaat en hoe 
laat hij thuiskomt. Ouders moeten wennen aan het feit dat hun kind volwassen wordt en zich van 
hen losmaakt… spannend…..  

 
Op deze ochtend krijgen ouders informatie over de ontwikkeling die hun zoon of dochter gaat 
doormaken en leren zij omgaan met een nieuwe opvoedingssituatie. De thema’s die aanbod komen 
zijn: de ontwikkeling tussen ± 11 en 18 jaar, het omgaan met conflicten, hoe kijkt een puber naar 
zichzelf en wat kunnen ouders doen om de communicatie met hun puber te verbeteren.  
Schuif aan bij Elles en Caroline …… U bent allen van harte welkom!  

Wie :           Voor alle opvoeders, ouders,  opa’s en oma’s, de oppas en de buuf.  
Wat :          De aanschuiftafel:  ‘PUBER IN HUIS’.    

Waar:         OBS Jan Luykenschool Dorpsweg 109A 1697 KG Schellinkhout 

Wanneer:  Dinsdag 21 mei van 8.45 tot ongeveer 10.15u. Inloop vanaf 8.30u.  

Door :         Elles Keuper en Caroline van Duuren, uw Ouder-Kind adviseurs.  

 

Voor vragen mail naar c.vanduuren@drechterland.nl  

 

Huttendorp Venhuizen: 

Huttendorp Venhuizen 2019 vindt dit jaar weer plaats in de laatste 

week van de zomervakantie  

(19 augustus t/m 23 augustus) 

Inschrijven kan via onze website vanaf maandag 6 mei t/m 31 mei 2019. 

http://huttendorpvenhuizen.nl/ 

mailto:c.vanduuren@drechterland.nl
http://huttendorpvenhuizen.nl/


 



  o.b.s ‘t Padland                           

   

        Venhuizen, 13 mei 2019. 

Beste ouders / verzorgers van  ’t Padland en de Jozefschool, 

 

Een gezamenlijke brief van de beide scholen in Venhuizen / Hem. Zoals u vast weet wordt er ieder 

jaar in de laatste week van de zomervakantie een Huttendorp festijn georganiseerd voor alle 

kinderen van groep 3 t/m 8 binnen onze gemeente.  

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en zorg worden er ieder jaar een aantal plekjes gereserveerd 

voor kinderen van gezinnen waar het, om welke reden dan ook, moeilijk(er) is om aan zulke 

activiteiten deel te nemen. Er wordt dan aan de scholen gevraagd welke kinderen, welke gezinnen, 

voor deze plekjes in aanmerking komen. 

U begrijpt dat dit voor ons een leuke – ‘je mag iemand blij maken’ - , maar ook zeer lastige – ‘wie 

maak je dan blij’ – taak is.  

Mede door de aangescherpte privacy wetgeving en omdat het voor ons bijna ondoenlijk is 

(geworden) om hier goede afwegingen in te maken, willen wij het voor komend jaar ‘omdraaien’.  

Als u denkt / vindt dat uw kind(eren) in aanmerking komen voor zo’n gesubsidieerd plekje, wilt u dit 

dan zelf aangeven bij de directie van uw school? Wij kunnen u dan verwijzen naar de site van 

huttendorp waar u uw zoon of dochter ook zelf op moet geven. En, wij geven de naam van uw 

kind(eren) dan door aan het bestuur van Huttendorp ivm deze regeling. 

Voor vragen kunt u terecht bij de directie van de school. 

 

    Met vriendelijke groet, 

    Christien Bruin, directeur Jozefschool; directie@bsjozefschool.nl 

    Ingrid van Heezen, directeur ‘t Padland; directie@padland.nl 

                

 


