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Beste ouders,  

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: 

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.  

 



 

Schooolreis en kleuterfeest: 

I.v.m. alle praktische zaken graag ook de berichtgeving van de leerkrachten in de gaten houden. 

 

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

In de volgende nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte brengen van de groepsverdeling, het 

vakantierooster en de studiemiddagen, we zijn bezig mte de laatste ‘ endjes’.  

 

 Tot slot:                   

                                                                    

Namens het team, Ingrid

 

 

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

Maand Juni. Opgeven via www.kickmee.nl  

We hebben bijna zomervakantie en Kickmee! heeft nog een leuke activiteit om het schooljaar 

mee af te sluiten. Wij hebben er zin in, doe jij ook weer mee?! We organiseren weer leuke 

GRATIS activiteiten. Geef je snel op want vol = vol 

 

Donderdag 27 juni: ‘SALON T!SMOO! Stephanie van Salon Tismooi gaat vanmiddag een 

workshop OOGMAKE-UP doen. Wie wil leren zichzelf of een ander een mooie oogmake-up te 

geven. Geef je dan snel op!! Leeftijd: vanaf 9 jaar Aanvang: 14.45 - 15.45 uur 

 

 

 

 



 



  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 

                

 


