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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. In deze nieuwsbrief leest u de eerste mededelingen en 

aandachtspunten. 

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

bovenstaande reden plaats op 27 juni. 

 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Doorschuifmiddag: 

Een goede gewoonte op t Padland is om de leerlingen alvast kennis te laten maken met hun nieuwe 

groep, nieuwe lokaal en nieuwe leerkracht(en). Op donderdag 27 juni van 12.45 – 13.45 uur 

‘schuiven we de leerlingen door’. Altijd een leuke, spannende middag waarop ook nieuwe leerlingen 

/ kleuters even mee kunnen komen kijken. 

De ‘oudgedienden’, leerlingen van groep 8, zijn dan heerlijk buiten o.l.v. een leerkracht. 

 

Theater dag: 

Donderdag 4 juli vieren we ons 40 jarig bestaan met een spetterende theaterdag. Hierbij willen we 

u al de eerste informatie geven: 

- We draaien deze dag een rooster met aangepaste tijden: van 8.30 – 15.15 uur 

- De voorstelling voor ouders is ook in deze tijd, aan het eind van de theater-dag 

- I.v.m. de rollen wordt gevraagd om de leerlingen zo veel mogelijk in een bepaalde kleur te 

kleden. Om u de gelegenheid te geven iets bij elkaar te zoeken (of te vragen bij anderen); 

hierbij alvast de gevraagde kleur: 

 

 



Groep 1 / 2 A Grijs 

Groep 1 / 2 B Zwart 

Groep 3 Bruin 

Groep 4 Rood / geel of blauw (primaire kleuren) 

Groep 5 en 6 Groen 

Groep 7 / 8 Geel, oranje of zwart 

Groep 8 zwart 

- Tussen de middag zorgen wij dat de leerlingen iets lekkers te eten krijgen. 

- Deze dag vragen wij de ouderraad aanwezig te zijn voor hand en spandiensten, maar er 

zijn ook ouders nodig om te schminken (tijden volgen). Als u het leuk vindt om deze dag te 

helpen met schminken, wilt u dat aangeven bij de leerkracht aub? 

 

Formatie schooljaar 2019 – 2020: 

Het is ieder jaar een hele puzzel, maar ook een mooi traject om samen uit te komen. Helaas, en 

dat voelt iedere keer toch best naar, gaan we ook dit jaar afscheid nemen van een collega. Juf 

Karen had al eerder aangegeven dat zij ook wel eens op een andere school wilde gaan kijken, 

gelukkig voor haar, maar zeer jammer voor ons is haar dat gelukt. Zij zal na de zomervakantie 

verder gaan in groep 8 op de Westwijzer in Westwoud.  

 

Met heel veel denken en praten (onderling en met ons bestuur) is het ons ook voor komend 

schooljaar gelukt om met acht groepen te gaan werken. U zult merken of hebben gemerkt dat de 

groepen bij ons op school relatief klein zijn. Dit is een bewuste keuze van het team. In overleg met 

de Mr hebben wij (opnieuw) besloten om onze zorggelden en werkdrukgelden in de formatie te 

steken.  

Daarbij hebben we een geweldig goede kleuter-aanmelding voor schooljaar 2019 – 2020 wat 

maakt dat de instroom van jonge leerlingen weer toeneemt. Helaas, en dat is de keerzijde,  zijn er 

ook best veel (grote) gezinnen vertrokken of gaan nog verhuizen, wat dan ook weer invloed heeft 

op onze leerlingaantallen. 

 

Het vertrek van juf Karen hebben we gelukkig kunnen oplossen. Juf Sanne zal de ib taken (nog 

meer) over gaan nemen en juf Kyra zal fulltime op t Padland gaan werken. 

 

Groep 1 / 2: 

juf Ingrid juf Ingrid juf Ingrid juf Krista juf Krista 

 

Groep 1 / 2: 

juf Annette juf Annette juf Annette juf Annette juf Annette / juf 

Sandra 

 

Groep 3: 

juf Saskia juf Saskia juf Daphne juf Daphne juf Daphne 

 

Groep 4: 

juf Sandra juf Sandra juf Inge juf Inge juf Inge 

 

 

 

 



Groep 5: 

meester Luuk juf Wineke juf Wineke juf Wineke juf Wineke 

 

Groep 6: 

juf Fenna juf Fenna juf Fenna meester Peter meester Peter 

(dagen nog niet vast) 

Groep 7: 

juf Kyra juf Kyra juf Kyra juf Kyra juf Kyra 

 

Groep 8: 

juf Sanne juf Sanne juf Mariska juf Mariska juf Mariska 

 

Met de Mr hebben we hier uitgebreid gesproken over leerling aanmelding, onze ‘naam’ in het dorp 

en wij leggen de volgende vraag ook graag aan onze eigen ouders voor: 

 

- Wat kunnen wij doen, of nog meer doen, om het voor ouders binnen Venhuizen / Hem nog 

meer duidelijk te maken dat er een keuze is tussen twee scholen? Dat de afstand die je 

fiets binnen onze gemeente naar één van de scholen nooit ver of lang kan zijn en dat het 

de moeite waard is in ieder geval op beide scholen te gaan kijken. 

 

Onze ouders, u / jullie, zijn zeer belangrijk als het gaat om het uitspreken van die dingen waarop 

je trots bent op onze school. Jullie zijn onze ambassadeurs en vraagbaak of sparringpartner om 

beter te worden en verder te komen. Wij horen graag van u en u mag natuurlijk in het dorp – bij 

buren, kennissen en familie – laten horen dat u blij bent met ‘t Padland!! 

 

het vakantierooster 2019 / 2020:    

 Herfstvakantie    22 – 10 – 19 t/m 25 – 10 – 18  

 Kerstvakantie  23 – 12 – 19 t/m 03 – 01 – 20  

 Voorjaarsvakantie 17 – 02 – 20 t/m 21 – 02 – 20  

 Pasen   13 – 04 – 12 

 Koningsdag/ Mei  27 – 04 – 20 t/m 08 – 05 – 20  

 Hemelvaart  21 – 05 – 20 en 22 – 05 - 20   

 Pinksteren  01 – 06 – 20 t/m 02 – 06 - 20    

 Zomervakantie  15 – 07 – 20 t/m 16 – 08 – 20     

5 x studiemiddag, leerlingen uit om 12.30 uur: 17 – 9; 22 – 11; 27 – 1; 19 – 3; 20 - 5 (let op:  

data nog onder voorbehoud ivm hb nascholing) 

2 x middag of 1 x dag ict Present / hb scholing: nog te plannen  

Studiedag Present: 28 oktober 2019  

vrije middagen:    

 Vrijdagmiddag 20 – 12 – 19 vanaf 12.00 uur voor groep 1 t/m 8  

 Vrijdagmiddag 12 – 07 – 20 vanaf 12.00 uur voor groep 1 t/m 8  

let op:  

 Goede vrijdag is GEEN vrije dag  

 

 

 

 



kleuterfeest: 

Komende woensdag is het kleuterfeest bij ons op school. De kleuters hebben een tweejaarlijkse 

cyclus: het ene jaar vieren we kleuterfeest op school, het jaar er na gaan we met elkaar buiten 

school op schoolreisje. 

 

 

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

Devices en digiborden: 

Voor komend schooljaar (en de jaren erna) staat inzet op ict hoog op het lijstje, zowel op school 

als op Present niveau. 

De afgelopen jaren hebben wij gewerkt met Snappet met devices behorend bij deze werkwijze en 

aanbieder. Vanaf volgend schooljaar hebben wij geinvesteerd in laptops en tablets waarop 

leerlingen meer en makkelijker de software behorend bij de methode kunnen maken. Ook kunnen 

leerlingen dan in de groep werken aan mediawijsheid en aan werkstukken, aan 

computervaardigheden etc. In de groepen 3 t/m 8 worden in de zomervakantie nieuwe 

touchscreens opgehangen wat maakt dat alles helemaal up to date is. 

 

 Tot slot:                   

                                                                                              

Namens het team, Ingrid

 

 

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

Typecursus schooljaar 2019 – 20120 

Dit schooljaar bestaat de mogelijkheid voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8 na schooltijd deel 

te nemen aan een typecursus. Deze wordt verzorgd door Westfrieslandtypt. 

 De klassikale lessen bestaan uit 12 naschoolse bijeenkomsten (op school dus); 

 Deze duren elk 35 minuten, dit is ruim voldoende om uw kind het benodigde te leren; 

 Startdatum de 3e week van september en /of de 2e week van januari 

 Er wordt gewerkt met een aantrekkelijk typeprogramma; 

 Slagingspercentage afgelopen jaar 99%; 

 In het programma zit ook een modus om kinderen met dyslexie te ondersteunen; 

 De kosten zijn € 155,- 

 Een leuk verhaal: 

https://www.westfrieslandtypt.nl/kinderen/en-dit-wat-joep-er-van-vindt 

Inschrijving kan gebeuren op de website: www.westfrieslandtypt.nl en verplicht u tot niets. 

De sluitingsdatum voor inschrijven is zondag 15 september 2019. De cursus gaat door bij 8 of 

meer inschrijvingen. Zie de uitgebreide folder in de bijlage. Bellen voor informatie mag ook: 0229 

230527 

 
 

https://www.westfrieslandtypt.nl/kinderen/en-dit-wat-joep-er-van-vindt
http://www.westfrieslandtypt.nl/


Kickmee 

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 

 

Voor ons aankomend JUBILEUM zijn wij met iets nieuws en vooral iets leuks bezig...... 

Om dit nog specialer te maken hebben wij U NODIG!!! Graag ontvangen wij zoveel mogelijk 

reacties van onze Kickmee kinderen (en ouders) op de volgende vraag: 

"Wat maakt Kickmee speciaal en wat betekent Kickmee voor jou?" 

Omdat wij onmogelijk al onze Kickmee kinderen persoonlijk te woord kunnen staan vragen wij u 

als ouder om hulp. Het vraagt maar een paar minuutjes tijd en wij zijn er heel erg blij mee. 

Reacties graag voor 24 juni via onze mail: kickmeeinhem@gmail.com (we willen reacties graag nog 

geheim houden voor iedereen) 

WIJ HOPEN OP VEEL REACTIES!!!   ALVAST BEDANKT! 

 

 

 



 



  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 

                

 


