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NB. belangrijke data die al gepland staan: 

14 november; Bag2school 

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

Beste ouders,  

De laatste week voor de herfstvakantie. De tijd vliegt voorbij. Ik hoop dat we volgende week 

heerlijk kunnen genieten van het bos, buiten zijn of lekker met een boek of spelletje op de bank: 

veel plezier in ieder geval. 

 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Boekenmarkt: 

Afgelopen vrijdag was het zeer druk op school. Heel veel leerlingen, al dan niet samen met hun 

ouders, waren afgekomen op de boekenmarkt. Het was zeer leuk en gezellig. Met een zeer mooie 

opbrengst van € 166,- kunnen we weer mooie nieuwe boeken kopen voor de bibliotheek. 

 

Bag2school: 

Als ik terugdenk aan de tijd dat onze zoons nog thuis woonden, ruimde we hun kledingkasten altijd op 

in de voorjaarsvakantie en in de herfstvakantie. Doorpassen, doorschuiven, wegdoen en aanvullen…. 

Als dit bij u thuis ook zo is, wilt u dan weer denken aan onze actie Bag2school? Alle kleding, dekens, 

schoenen, knuffels die nog hergebruikt kunnen worden, kunt u in tassen of (vuilnis)zakken op school 

brengen op 13 november en 14 november (s ochtends) as.  

School krijgt voor iedere ingeleverde kilo een bedrag en ook van dit bedrag worden weer nieuwe 

boeken voor onze schoolbibliotheek gekocht. 

U mag dit ook doorgeven aan buren, familie etc. Ook zij mogen hun tassen en zakken bij ons 

inleveren! 

      



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

Visie: 

De eerste weken zitten er op. Als ik een rondje door onze school loop ‘ voelt en hoort’  het goed. 

Leerlingen en leerkrachten zijn zeer hard aan het werk, er gebeurt veel, er wordt plezier 

gemaakt, de nieuwe methodes STAAL biedt uitdagingen en kansen en vooral onze visie SAMEN 

OP PAD in combinatie met de KANJERmethode maakt dat er heel veel wordt gedaan (besproken, 

bedacht) vanuit positieve input en gezamenlijke mogelijkheden. Wat ik bijzonder mooi vind, is 

dat er gewerkt wordt niet alleen vanuit methodes en boekjes, maar dat leerkrachten en 

leerlingen steeds meer ontdekken dat samen koken, samen bewegen, samen vertellen ‘en 

luisteren, óók leren is…..  

’t Padland wil zich de komende jaren nog meer profileren als Kanjerschool, waar Kanjers – groot 

en klein – samen op pad gaan. Over de voortgang zullen wij u op de hoogte  houden. 

 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

                                                                   

Namens het team, Ingrid v. Heezen 

 

 

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

Kickmee:  ACTIVITEITEN KICKMEE!  

Maand Oktober/November Opgeven via www.kickmee.nl  

De gezelligste maanden van het jaar komen eraan. We hebben weer leuke en creatieve activiteiten 

voor het einde van dit jaar. Het zijn er super veel. We organiseren weer leuke GRATIS activiteiten. 

Doe jij ook weer mee?! Geef je snel op want vol = vol.  

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. Jammer de activiteit is 

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

Woensdag 31 Oktober: SURVIVALSPORT  

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. Nog enkele plekjes, geef je snel op!!!  

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

 

 

 

http://www.kickmee.nl/


Vrijdag 9 November: PAALTJES VOETBAL  

Voor alle jongens en meisjes die van een balletje trappen houden gaan we vanmiddag paaltjes 

voetbal organiseren. Lijkt het jou leuk geef je dan snel op!!!  

Leeftijd: vanaf 6 jaar Aanvang: 14.45 - 15.45 uur  

Donderdag 22 November: GLAS VERVEN  

De avond wordt langer, de dag korter, tijd voor mooie verlichting. We gaan vanmiddag van glazen 

potjes de mooiste waxinelichtjes maken. Ben jij ook super creatief, dan is dit zeker iets van jou. 

Geef je snel op!!!  

Leeftijd: vanaf 8 jaar Aanvang: 14.45 - 16.00 uur  

 

LET OP!! Nu het weer vroeg donker wordt vinden wij het prettig als jullie ouders de kinderen 

ophalen na een activiteit. Zodat de kinderen niet in het donker alleen naar huis gaan. 

 

Namens het kinderkoor in de Sint Lucas kerk: 

 

K in d e r k o o r  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hallo allemaal,  

wij zijn van kinderkoor Youngstars.  

Wij zingen elke woensdag van 18.45 uur tot 19.30 uur in de pastorie van de Sint Lucas parochie. 

Het zou geweldig zijn als jullie komen zingen, Je bent welkom vanaf groep 2. We zingen tijdens de 

gezinsvieringen en 1e communie vieringen. Kom gezellig eens kijken en zing lekker mee.  

Voor meer informatie kun je een mail sturen aan; Mirjam@Guichelaar.org 

Groeten Mirjam (Dirigente/ pianiste) 

 

 

mailto:Mirjam@Guichelaar.org

