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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,  

Na een heerlijke week gaan we er weer voor! 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Brief ouderhulp: 

Voor de herfstvakantie heeft u een brief ontvangen namens de ouderraad en het team. In deze 

brief staan activiteiten (met data en tijdsinvestering) waarbij wij ouderhulp vragen. Wij hopen dat 

zo veel mogelijk ouders deze brief invullen en terugsturen. Aub deze week inleveren! 

 

Ouderbijdrage:  

Uit de jaarkalender: ouderraad en ouderbijdrage:  

Voor het vieren van het Sinterklaasfeest en het maken van schoolreizen is ieder jaar een 

ouderbijdrage nodig. Daarnaast beheert de ouderraad een ouderfonds. Hieruit worden zaken 

bekostigd als: het geven van traktaties, prijsjes bij wedstrijden, presentjes voor zieke leerlingen, 

sportdagen, kerstviering, enz.  

De hoogte van de jaarlijkse ouderbijdrage is vastgesteld op € 32,00 per kind bij automatische 

incasso en op € 35.00 bij betaling per acceptgiro . De komende jaren zal het (indien noodzakelijk) 

bedrag stapsgewijs worden verhoogd naar € 37.50).   

Rekeningnummer schoolfonds:  NL27RABO0121207471 

 

Voor de ouders die het incassoformulier hebben ingevuld zal de afschrijving rond 30 oktober as. 

plaatsvinden. Als u (nog) geen incassoformulier heeft ingevuld, kunt u deze opvragen op school of 

bij de penningmeester van de OR. Voor ouders die vragen hebben en / of via gespreid betalen 

willen betalen, is in overleg, ook heel veel mogelijk. 

 

 

 

 

 



(uit nieuwsbrief 4) 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: 

10 minuten gesprekken (en de intekenlijst): 

Vanaf maandag 5 november kunt u zich weer intekenen voor de 10 minutengesprekken met de 

leerkracht(en) van uw kind(eren). Op deze manier houden we – ouders en leerkrachten – goed 

contact over de vorderingen en ontwikkeling van iedere leerling. Insteek van deze gesprekken is 

om samen te kijken hoe het gaat, wat ons, maar ook wat ouders opvalt, waar we gezamenlijk 

stappen in kunnen (en moeten) zetten en het meest belangrijk: waar de leerling, de ouders (en 

wij) trots op kunnen zijn.  

Sommige leerlingen vragen meer of vaker overleg. In deze gevallen zijn of worden andere 

(extra) afspraken gepland. Als u tussentijds vragen heeft, kunt u in overleg met de leerkracht 

een andere afspraak maken; veelal na schooltijd. 

 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

                                                                       

Namens het team, Ingrid v. Heezen 

 

 

 

 



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

Kickmee:  ACTIVITEITEN KICKMEE!  

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  

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. 

 

EU-schoolfruit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van 12 november tot en met 19 april doet de school van uw kind(eren) mee aan het EU-

Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk 

eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week 

gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas 

op te eten. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en 

fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  euschoolfruit.nl. Het EU-Schoolfruit- en 

groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken, 

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het 

programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen 

worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouder(s)/ verzorger(s) 

géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op de website 

www.euschoolfruit.nl.   

Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit              Meer informatie volgt later!  

 


