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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,  

Een nieuwsbrief vol informatie. Veel leesplezier 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Schoolfruit: 

Vanaf 12 november as. doet onze school weer mee met het eu-schoolfruitprogramma. Drie dagen 

per week, op woensdag, donderdag en vrijdag, eten we allemaal fruit als pauzehapje in de eerste 

pauze. 

Voor deze week is dit: 

Een sinaasappel, 

Een appel 

Een kiwi 

Als u zoon of dochter niet voldoende heeft aan een fruit/groente pauzehapje, mag u natuurlijk nog 

iets extra's mee geven. Ook als een leerling iets echt niet lust, mag een andere fruit of groente 

variant mee genomen worden. Wij willen echt zo veel mogelijk uit gaan van groente en fruit op de 

eu-schoolfruitdagen! Aan het eind van iedere week zullen wij via de whiteboards naast de groepen 

en via facebook /site door geven wat er voor een volgende week op het programma staat. 

Smakelijk eten! 

     

 



De Sint feesten: 

Afgelopen week was het Sint Maarten, nu volgt het feest van de tweede Sint en daarna komt de 

‘Engelse’ Sint voorbij, met alle prachtige verhalen die (ook) bij Kerstmis horen. Een bijzondere tijd, 

sprookjesachtig en vooral ook best heftig en spannend voor veel kinderen. Ook bij ons drie 

prachtige feesten waarbij we eea zo voorspelbaar en duidelijk mogelijk proberen te laten verlopen. 

We nemen de leerlingen mee in datgene wat komt en zullen de ouders waarschijnlijk ook wat vaker 

tussentijds een mail sturen. Mocht het voor uw zoon of dochter (of voor u) toch nog wat te 

spannend zijn, wilt u dit dat bij de leerkracht(en) aangeven? Dan kunnen we samen kijken wat we 

er aan kunnen doen. 

Sinterklaasjournaal: 

Met onze school zullen we het programma van het Sinterklaasjournaal gaan volgen. Wij kijken naar 

de uitzendingen op school, maar het is misschien ook leuk om ook thuis samen met uw kind(eren) 

te gaan kijken?! 

                          

Sinterklaasintocht: 

We zijn onderweg.....nog maar een paar nachtjes slapen ...én........hij komt......hij komt 

echt ......! 

........Zondag 18 november a.s. is het zover……het gaat echt weer gebeuren!!!. De dag 

nadat Sinterklaas en zijn Pieten in Nederland, dit jaar in Zaanstad , zijn gearriveerd, komt hij 

volgens traditie aan in onze gemeente Drechterland! 

Fantastisch nieuws: Als vanouds kunnen we dit jaar weer aankomen in het mooie haventje 

van Wijdenes !!. Daarna gaan met een schitterend rijtuig naar diverse locaties in de dorpen. 

Zowel Sinterklaas als alle Pieten zullen weer verschijnen in hun enige echte TV pakken! Het zal 

absoluut weer een feest van herkenning gaan worden. 

We verwachten om ongeveer 10.45 uur aan te komen in het idyllische West-Friese Haventje van 

Wijdenes, waar we worden verwelkomt door niemand minder dan burgemeester Michiel 

Pijl !!!. Muziekvereniging Venhuizen & Ons Genoegen zullen zorgen voor de vrolijke noot! 

We hebben een website én Facebook Fanpage !!!! Op de website vind je alle informatie en op de 

Facebook Fanpage kun je ons volgen, klik maar eens op 'vind ik leuk' en kijk wat er gebeurd ! 

Voor onze website: www.sintinwestfriesland.nl  

Verzoek: Wilt u langs de route de vlag uit hangen? Dan wordt het feest nog feestelijker! 

                                

http://sintinwestfriesland.nl/


Gevonden voorwerpen: 

Deze week is het de week van de 10 minurten gesprekken. Omdat wij verwachten dat dan alle op 

school komen, zullen wij de – op school – gevonden voorwerpen centraal uitstallen. Mocht u iets 

missen – en ook als dit nog niet zo is – is het zeker de moeite waard om hier even te gaan kijken. 

 

 

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

Onze visie op de ramen: 

Als u onze school benadert vanaf drie verschillende kanten zult u onze missie: ‘ Samen op pad’ zien 

staan. Wij vinden het een prachtige zin en hopen deze nu al, en steeds meer, inhoud en gezicht te 

(kunnen) geven. 

 

AVG nieuws: 

Filmen en fotograferen door ouders; uit de nieuwsbrief van een van de andere Present scholen: 

Het AVG beleid wordt door de Stichting opgepakt om vast te leggen en uit te werken. Binnen de 

scholen werken wij hier nu vooral heel praktisch mee. We houden u hierover via de nieuwsbrief op 

de hoogte: 

De school is alleen verantwoordelijk voor foto’s die zij zelf maakt of laat maken in opdracht.  

De school is niet verantwoordelijk voor ouders die zelf foto’s maken, bijvoorbeeld tijdens een 

schooluitvoering of een schoolreisje. 

 Algemene afspraak 

-Wij gaan ervan uit dat ouders terughoudend zijn met het maken van foto’s en video’s en het 

plaatsen ervan op internet. 

Meer specifieke afspraken: 

-Het maken van foto’s en video’s in de school tijdens bijv een verjaardag, is alleen toegestaan na 

toestemming van de leerkracht en/of schoolleiding, waarbij de volgende specifieke afspraken 

gelden: 

 Wees terughoudend met het maken van foto’s en video’s. 

 Maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik. 

 Zet geen foto’s en video’s op publiekelijk toegankelijke websites of social media. 

 Maak overzichtsfoto’s, waar individuele kinderen niet of nauwelijks te herkennen zijn. 

 Maak een close-up alleen van je eigen kind. 

 Maak geen foto’s van kinderen waar je eigen kind niet op staat. 

 

Nieuws van de gemeente: 

De gemeente Drechterland heeft de afgelopen weken een ‘ geldkrant’  verspreid onder de 

bewoners van de verschillende kernen. Hierin vindt u allerlei mogelijkheden voor hulp en allerlei 

ondersteunende activiteiten, vooral (ook) voor ouders van/met kinderen.  

De scholen – directie en ib – zijn vorige week aanwezig geweest op een kick off bijeenkomst 

waarbij werd verteld welke mogelijkheden er zijn ter ondersteuning. Mocht u de krant niet hebben 

ontvangen, er liggen exemplaren op school en wij zullen de link hieronder en op de website 

plaatsen: 

https://www.drechterland.nl/geldkrant-vol-tips-om-grip-op-je-financien-te-houden  

https://www.drechterland.nl/geldkrant-vol-tips-om-grip-op-je-financien-te-houden


                       

 

Nieuws vanuit het SamenWerkingsVerband: 

Even voorstellen: 

Misschien heeft u ons op dinsdag al eens zien rondlopen op ‘t Padland. Wij werken voor de HB 

ondersteuningsvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen van samenwerkingsverband De 

Westfriese Knoop. We werken op drie verschillende locaties in West-Friesland. Ook op ‘t Padland is 

één van deze locaties gevestigd. Hoogbegaafde leerlingen uit de regio, voor wie het aanbod in de 

eigen school niet voldoende blijkt, kunnen door hun school aangemeld worden om één dag per 

week naar de voorziening te komen. Het gaat om een tijdelijke plaatsing waarbij gewerkt wordt 

aan specifieke leerdoelen van de leerling. De leerling wordt versterkt om zo weer optimaal te 

kunnen profiteren van het aanbod op de eigen school. In de HB ondersteuningsvoorziening krijgen 

de leerlingen intensievere begeleiding en hebben contact met ontwikkelingsgelijken. We begeleiden 

deze leerlingen bij het leren leren, leren denken en leren leven. Dat doen we o.a. door uitdagende 

opdrachten aan te bieden binnen een thema. Ook besteden we bijvoorbeeld aandacht aan leren 

doorzetten, kunnen omgaan met tegenslagen en fouten durven maken. 

Op dit moment zijn we in verband met het aantal aanmeldingen nog niet op alle locaties gestart 

met leerlingen. De aanmeldingen blijven echter binnen komen. Dus we verwachten op korte 

termijn te kunnen starten op alle locaties, ook op ‘t Padland.  

Wilt u meer weten over de HB ondersteuningsvoorziening? U vindt dit in de informatiegids op de 

website van samenwerkingsverband De Westfriese Knoop, onder het tabblad voor ouders, 

hoogbegaafdheid of via deze link: 

https://www.dewestfrieseknoop.nl/uploads/Gids_HB_ondersteuningsvoorziening_SWV_De_Westfrie

se_Knoop_versie_1.2.pdf  

Met vriendelijke groeten, 

            Cassandra Dietz en Krista Knijn 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dewestfrieseknoop.nl/uploads/Gids_HB_ondersteuningsvoorziening_SWV_De_Westfriese_Knoop_versie_1.2.pdf
https://www.dewestfrieseknoop.nl/uploads/Gids_HB_ondersteuningsvoorziening_SWV_De_Westfriese_Knoop_versie_1.2.pdf


Tot slot:  

Spreukje:  

                                                                                                  

Namens het team, Ingrid v. Heezen 

 

 

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

ACTIVITEITEN KICKMEE! Maand November-December Opgeven via www.kickmee.nl  

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

voor het einde van dit jaar. Doe je ook weer mee? We organiseren leuke GRATIS activiteiten bij 

Kickmee!. Geef je snel op want vol = vol.  

 

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  

 

Vrijdag 14 December: KNUTSELEN  

Vanmiddag gaan we versieringen knutselen voor kerst en kaarten maken. De mooiste kerststerren 

zullen vanmiddag ontstaan. Wie wil er nou niet je eigen creaties in de kerstboom hebben hangen. 

Daarna gaan we mooie kaarten maken. Geef je dus snel op!!!  

Leeftijd: vanaf 6 jaar Aanvang: 14.45 -15.45 uur  

 

Donderdag 3 Januari: LEGOMIDDAG  

Tijdens deze middag gaan we heerlijk samen de prachtigste bouwwerken maken van Lego. Vind je 

het leuk om gave voertuigen, gebouwen of hele steden te maken, het kan allemaal. Geef je snel 

op!! Leeftijd: vanaf 4 jaar ( 4 en 5 jarigen wel onder begeleiding van een ouder) Aanvang: 13.00 - 

16.00 uur (Je mag een lego onderplaat meenemen van thuis, zet dan wel even je naam erop.) 

 

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. 



  

ASV’55 Breedtesport  

Doe je ook mee met Breedtesport bij ASV’55?  

Elke zaterdagochtend hebben wij voor kinderen van 4 t/m 8 jaar een zeer leuk en actief 

programma in de kantine van de Sportvereniging aan de Westerbuurt 22 (sportveld).  

 

Ook hebben wij de mogelijkheid om gebruik te maken van de gymzaal op de Buurt 125 om lekker 

binnen te kunnen sporten. Wij zullen afwisselend gebruik maken van deze locaties.  

 

Elke zaterdag van 10.30 tot 12.00 uur onder zeer vakkundige en enthousiaste begeleiding.  

 

Tevens mogen wij jullie tot aan de kerstvakantie al deze leuke activiteiten ter kennismaking 

GRATIS aanbieden.  

 

Na de kerstvakantie zullen wij gaan werken met strippenkaarten waardoor de kosten laag kunnen 

blijven en het voor iedereen toegankelijk blijft.  

Het enige wat je hoeft te doen is je even opgeven dat je ook gezellig komt sporten. Graag tot snel! 

E-mail: breedtesport@asv55.nl  

Sportieve groet, Dennis, Michelle, René & Jacqueline www.asv55.nl 

 

 

mailto:breedtesport@asv55.nl


De aanschuiftafel Maandag 26 november ‘18 

Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente 

Drechterland 

 

‘ LUISTER’S NAAR ME ‘! 

 

 ‘Je luistert niet zegt je kind!  

Echt luisteren naar elkaar is belangrijk. Daarom past dit onderwerp bij het opvoeden van kinderen. 

Ieder mens wil gezien en gehoord worden. Dat doet men door te luisteren naar elkaar.  

 

Luisteren… dat doe je toch de héle dag door? In de ochtend luister je naar je kinderen. Vaak hebben 

ze goede zin, maar soms luisteren zij niet en moet je ze aansporen om op te schieten. ’s Avonds aan 

tafel schenk je aandacht aan hun verhalen. Vlak voor het slapen gaan lees je de kleinste nog even een 

verhaaltje voor. Daarna kijk je nog even om de hoek bij je dochter die bezig is met haar spreekbeurt. 

Als ouders doe je je best om je kind zo goed mogelijk te begrijpen en te volgen, de ene keer lukt dat 

beter dan de andere keer.  

 

“Mijn kind vertelt nooit wat”, “het lijkt wel niet binnen te komen wat ik zeg of vraag….” “ Het is een 

echte binnenvetter…..Zij doet altijd zo boos als zij net uit school komt… Hebben we een leuke dag 

gehad, gaat ie zeuren om iets…..” Het is belangrijk als je echt naar elkaar luistert maar het is ook 

belangrijk om gevoelens en gedachten onder woorden te brengen.  

Zo leren kinderen, dat ze er toe doen, belangrijk zijn. Hierdoor gaan zij ook beter luisteren naar de 

ouders en leren zij zich beter inleven in situaties van anderen. Wat goed is voor hun ontwikkeling!  

Deze keer tips om uw kind beter te leren begrijpen en nog véél meer! 

                              
Wie:               Voor álle ouders en andere ( professionele) opvoeders (opa’s en oma’s, de buuf e.a.)  

Wat:               De aanschuiftafel met het thema  “Luister’s naar me  

Waar:               De Westwijzer Dr. Nuijensstraat 74    1617 KD Westwoud 

Wanneer: Maandag 26 november  a.s. van 8.45 tot ± 10.15u. inloop vanaf 8.30u.  

                            Door Caroline van Duuren Ouder-Kind Adviseur  

Voor vragen mail naar  cvduuren@drechterland.nl  

Schuif maar aan…… je bent van harte welkom! Koffie staat klaar! 
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