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(voor)lezen (zie hieronder) 

  

  

 

 
NB. Twee belangrijke data die al gepland staan: 

12 oktober: boekenmarkt: alle boeken die we uit onze schoolbibliotheek hebben gesaneerd kunnen 

voor een klein prijsje worden gekocht. Vanaf 13.45 uur ouders met kind(eren); vanaf 14.00 uur 

voor iedereen. Van de opbrengst kopen we weer nieuwe boeken; 

6 maart: iedereen uit om 12.00 uur; leerkrachten gaan op nascholing B.H.V. 

Beste ouders,  

Een nieuwsbrief vol weetjes en nieuws. Veel leesplezier. 

 

U krijgt deze maand e.e.a. mee op papier: 

 Een uitdraai van onze leerling administratie (voor iedere leerling). Wilt u deze uitdraai heel 

goed nalezen en controleren. Alleen als u aanpassingen en / of veranderingen heeft mag u 

deze brief inleveren bij de administratie, bij Nelleke.  

 Voor ouders die de gegevens nog niet hebben ingeleverd: een nieuw 

toestemmingsformulier AVG (zie verderop in deze nieuwsbrief). 

Het verwachtingenblad heeft u eerder gekregen. Wilt u deze inleveren bij de leerkracht(en), dit om 

nog beter aan te kunnen sluiten bij uw kind(eren). 

 

Namens OR / MR en school – informatieavond 17 september 18.30 – 19.30 uur: 

Vanavond 17 september as. houden wij onze informatieavond. We nodigen alle ouders / verzorgers 

met hun kind(eren) uit om tussen 18.30 en 19.30 uur op school te komen. Uw zoon(s) en / of 

dochter(s) zullen u dan rondleiden in hun groep (en de school) en u alles laten zien. De 

leerkrachten zijn dan natuurlijk ook in de klas aanwezig voor het beantwoorden van vragen en /of 

voor een korte uitleg. Deze avond zullen de schriftjes (resultaten) van de leerlingen niet worden 

gebruikt of besproken. Als een groep (leerkrachten) specifieke informatie heeft (hebben) over 

werkwijzen, kamp etc, belangrijk voor alle ouders, zal dit later via de mail worden verspreid.  

 

De Ouderraad zal zich vanavond persoonlijk voorstellen aan ouders en u krijgt dan ook de 

jaarstukken. Vragen / opmerkingen kunt u stellen op de eerste ouderraadsvergadering op 25 sept 

as. (uitnodiging eerder verstuurd). Deze avond zullen er namens school één of twee leerkrachten 

aanwezig zijn.   



Omdat de  tijd ‘beperkt’ is, ook i.v.m. de bedtijd van onze leerlingen, schenken we geen koffie of 

thee ;-)  

 

Lopende zaken / organisatie: 

Afscheid juf Emmy: 

Emmy zal 28 sept as. afscheid nemen van de collega’s van de drie teams. Iedere groep zal iets voor 

juf maken en verder is het de wens van Emmy om hier geen verdere ruchtbaarheid aan te geven. 

 

Floralia: 

                   

        

’t Padland was weer zeer goed vertegenwoordigd op de Floralia. Prachtige mozaïeken, prachtige 

werkstukken en heel veel werk en enthousiasme van onze leerlingen, de vrijwilligers en bezoekers 

hebben er weer een groot feest van gemaakt! Alle leerlingen krijgen hun prijzen vandaag mee naar 

huis. 

 

 

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

AVG: Algemene Verordening Gegevens bescherming: 

Voor de zomervakantie heeft u van ons een informatiepakketje gekregen. Hierin uitleg over de AVG en 

het verzoek om aan te geven waar u school toestemming voor geeft en waarvoor niet. Omdat wij niet 

van alle ouders reactie terug hebben ontvangen, krijgen de leerlingen, waarvan wij de gegevens 

missen, deze brief opnieuw. 

Waarom is het belangrijk voor ons om deze gegevens te hebben en / of verandert er veel: 

De gegevens van onze leerlingen werden en worden zorgvuldig bewaakt en alleen in het belang van 

uw kind(eren) verwerkt in onderwijs(leer en opbrengst)systemen. Zonder uw toestemming werden en 

worden gegevens niet gedeeld met anderen. En, het meest belangrijk, overleg met ouders gaat altijd 

voor overleg met externe instanties. Ook voor het plaatsen van beeldmateriaal vroegen wij altijd al 

toestemming en onze website kent een zorgvuldige beveiliging. 

 



 

 

Toch wordt het aangescherpt en zijn de regels nog stringenter. Datgene wat ik hierboven beschrijf is 

(vrij) duidelijk en in het belang van uw kind(eren). Maar, als ik lees in diverse bladen over afgesloten 

lokalen, leerling-lijsten alleen achter wachtwoorden, tekeningen waar de namen niet meer op gezet 

mogen worden, hoofdluiscontrole formulieren met cijfers er op, dan weet ik ook niet waar praktisch en 

verplicht elkaar raken. Dit is de reden dat wij AVG ieder directieberaad terug laten komen en dat er 

afgelopen donderdag in het directieberaad is besloten om een externe instantie in te schakelen om ons 

te raden.  

Voor nu: - wilt u allemaal het formulier invullen voor zover u dat nog niet heeft gedaan; 

- we volgen – nog steeds – uw wensen m.b.t. het plaatsen van uw zoon / dochter op de site of fb; 

- wij handelen – nog steeds – zorgvuldig én in het belang van uw kind(eren); 

- wij houden u op de hoogte. 

 

Uitleg NIOtoets, eindtoets en VO ouders groep 7 en 8: 

Zoals u in de jaarkalender heeft kunnen lezen wordt er op woensdag 19 september as. een 

gezamenlijke informatieavond gehouden voor ouders / verzorgers van groep 7 en 8. Deze avond start 

om 19.30 uur in Wijdenes locatie Wiekslag naast de school. Ervaring leert dat deze avond (ongeveer) 

één uur in beslag neemt.  

Daar de drie locaties in het traject van advisering richting het voortgezet onderwijs verschillende 

routes 'bewandelen', zult u deze avond brede input krijgen. O.i. is het voor alle ouders zeker 

interessant en belangrijk om te komen.   

De informatie zal gaan over:  

- de NSCCT (niet schoolse capaciteiten toets). Deze toets wordt op t Padland afgenomen in het najaar 

in groep 7;  

- De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau). Deze toets wordt op de Roelof 

afgenomen in het voorjaar in groep 7. Ook kan deze toets op alle drie locaties extra gebruikt worden 

bij individuele leerlingen met een speciale (hulp)vraag;  

- de Eindtoets (IEP: Eindevaluatie Primair onderwijs). Deze toets wordt op alle drie locaties afgenomen 

in april groep 8;  

Verder de procedure rondom het voorlopige en definitieve advies voor het voortgezet onderwijs en de 

verschillende stromingen binnen het voortgezet onderwijs.   

 

Nieuws uit de groep(en): 

Triangelbezoek: 

Vrijdag 21 sept. as gaan groep 5 en 6 naar de expositie in de Triangel. Dit is iedere keer heel leuk en 

heel verschillend. Een prachtige manier voor onze leerlingen om zeer dichtbij kennis te maken met 

kunst en cultuur. 

 

 

Tot slot:  

Spreukje: omdenk-quotes blijven boeien(d): 

                             

Namens het team, Ingrid v. Heezen 



 

 

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

De aanschuiftafel a.s. Woensdag 3 oktober  

Voor álle opvoeders  met kinderen  

in de gemeente Drechterland 

 
 

De 64ste Kinderboekenweek heeft het thema Vriendschap en het motto is Kom erbij!       Daar 

maken wij natuurlijk een mooi feest van. Iedereen hoort erbij!  

 

Waarom voorlezen belangrijk is: het schept een band tussen opvoeder en kind, maar het is ook 

van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Dat geldt voor jonge kinderen, maar zeker ook 

voor oudere kinderen is voorlezen heel waardevol. 

Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden, leren hoe een goede 

zin is opgebouwd. En door met het kind te praten over het boek, wordt het kind gestimuleerd actief 

met taal aan de slag te gaan. Kinderen leren goed te luisteren wanneer ze voorgelezen worden en 

zich te concentreren. En het stimuleert ook nog eens de fantasie.  

Kinderen leren door boeken veel over de wereld om hun heen, waardoor zij meer grip krijgen op 

hun eigen wereldje. Het kan steun geven bij bepaalde ingrijpende gebeurtenissen zoals bijv. angst, 

dood, scheiding en ziekenhuisopname. Een goede manier om met het kind in gesprek te komen 

over deze onderwerpen. En zoals gezegd het schept verbintenis, een intiem moment voor kind en 

ouder. Deze tafel wordt verzorgd i.s.m. Anouschka Timm geeft voorleestips, vertelt over 

interactief voorlezen en hoe kies je een boek?  

Schuif maar aan…… u bent van harte welkom! Het wordt weer een boeiende ochtend! 

Wie :     Voor alle opvoeders, ouders,  opa’s en oma’s, de oppas en de buuf.  

Wat :     De aanschuiftafel:  KOM ERBIJ KINDERBOEKENWEEK 3 T/M 14 OKTOBER 2018  

Waar:    Jozefschool  Lucasstraat 2  1606 BP Venhuizen 

Wanneer: Woensdag 3 oktober van 8.45 tot ongeveer 10.15u. Inloop vanaf 8.30u  

 

Door  Anouschka Timm  Projectcoördinator Samenvoorlezen Vrijwilligerspunt  

Caroline van Duuren     Ouder-Kind adviseur                                      

Voor vragen mail naar  c.vanduuren@drechterland.nl 

 

 

 

Kickmee: 

ACTIVITEITEN KICKMEE!  

Maand September/Oktober     Opgeven via www.kickmee.nl  

Het is weer herfst de blaadjes vallen van de bomen. Tijd voor gezelligheid binnen en buiten. We 

organiseren weer leuke GRATIS activiteiten. Doe jij ook weer mee?! Geef je snel op want vol = vol. 

Vrijdag 21 September: GOALCHA!  

Goalcha is een nieuwe manier van spelen met een handbal bal. Goalcha maakt handbal 

toegankelijker voor kinderen. Wie wil er kennis maken met handbal en lijkt deze nieuwe manier 

mailto:c.vanduuren@drechterland.nl


van spelen erg leuk? Geef je dan snel op!!  

Leeftijd: vanaf 4 jaar Aanvang: 14.45 - 15.45 uur  

Woensdag 26 September: ‘SALON T!SMOO!  

Stephanie van Salon Tismooi gaat vanmiddag een workshop Nagels doen. Wie wil dat nou niet, je 

nagels mooi laten verzorgen en het leren zelf te doen. Geef je dan snel op!!  

Leeftijd: vanaf 9 jaar Aanvang: 14.30 - 15.30 uur  

Woensdag 3 Oktober: VOLLEYBAL  

Wie wil eens kennismaken met Volleybal, dit is je kans. Vanmiddag komt Volleybalvereniging 

Simokos ons verblijden met een clinic. Het wordt super leuk!! Geef je snel op!!!  

Leeftijd: vanaf 6 jaar Aanvang: 14.30 - 15.30 uur  

Vrijdag 19 Oktober: HERFSTSTUK MAKEN VAN POMPOEN  

Vanmiddag gaan we met pompoenen wat moois maken. Vind jij het leuk om je handen vuil te 

maken en creatief bezig te zijn. Dan is dit zeker een activiteit voor jou. Geef je dan snel op!!! 

Leeftijd: vanaf 8 jaar. Aanvang: 14.45 -16.30 uur  

Woensdag 31 Oktober: SURVIVAL SPORT  

Thijs Vlam jeugdtrainer van survivalrun vereniging Grootebroek, geeft vandaag een clinic survival 

sport. Ben jij tussen de 9 en 12 jaar. Vind je het ook zo leuk om buiten te klimmen en te 

klauteren? Als een aap aan touwen te zwaaien en jezelf uit te dagen. Vergeet niet sportieve kleding 

en schoeisel aan te trekken wat vies mag worden. Geef je snel op!!!  

Leeftijd: vanaf 9 jaar. Aanvang: 14.45 -16.15 uur 

 

Presentatie over Bewust ouderschap: De kracht van (er) ‘Zijn’ 

4 oktober 2018, van 20:00 tot 21:30 | Bibliotheek Hoogkarspel  Kosten: €7,50 

Donderdagavond 4 oktober geeft Miranda Thoma van 'Hart voluit'' een presentatie over bewust 

ouderschap. De inloop is vanaf 19.45 uur en begint om 20.00 uur, dus wees op tijd. 

Aanmelden via klantenservice@westfriesebibliotheken.nl of T 0228-743943 

Het fundament in het opvoeden 

Miranda Thoma: "Tijdens deze presentatie deel ik mijn inzichten over het belang van 

zelfvertrouwen, rust, aandacht, begrenzing en gelijkwaardigheid als fundament in het opvoeden. 

De inzichten zijn onderdeel van mijn programma Gek van Geluk, waarin ik streef naar meer geluk 

voor ouders." Miranda is: Vrouw, moeder, (vuurloop)trainer, gedragsexpert, motiviational coach, 

innerlijk kind begeleider, delver, schrijver en verteller. Bekijk haar website: www.hartvoluit.nl.  

Van 'opvoeden' naar 'zijn'. Als we ervan uitgaan dat we kinderen vooral moeten 'opvoeden', wacht 

ons een belangrijke taak. Want in opvoeden moeten wij als ouders voornamelijk heel veel 'doen'. 

De natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen, waarmee ze geboren worden, brengt ze echter zelf 

naar 'doen'. Wij als ouders hoeven er dan vooral te zijn. Als een veilige basis van waaruit zij de 

wereld zelf kunnen ontdekken. Een stevige fundering onder hun voeten zodat zij zelf hun dappere 

stapjes kunnen zetten.In hoeverre ben jij als ouder die stevige basis? Hoeveel vertrouwen heb jij in 

jezelf ontwikkeld om je kind de wereld te laten ontdekken? Kinderen spiegelen onze onzekerheden, 

blokkades, maar ook onze mooie kanten. Wij kunnen leren van het gedrag van onze kinderen. 

Gedrag is communicatie.   

Week van de Opvoeding: Deze presentatie is in het kader van de Week van de Opvoeding. Dit is 

van van maandag 1 t/m zondag 7 oktober 2018. Het thema van dit jaar: Opvoeden is samenspel. 

Opvoeden doe je niet alleen. Het is een samenwerking tussen onder meer ouders, kinderopvang, 

scholen, sportverenigingen en gemeente. Voor meer informatie over de week van de opvoeding ga 

naar www.weekvandeopvoeding.nl. 
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