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NB. belangrijke data die al gepland staan: 

27 januari en 26 februari: iedereen uit om 12.30 uur; leerkrachten gaan op nascholing. 

Beste ouders, 

Deze week worden de ouderbijdragen weer geïncasseerd voor de ouders die hiervoor toestemming 

hebben gegeven. Misschien kunt u nog even controleren of dit bij u ook het geval is en of alles 

goed gaat? 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Fruit eten = fruit klaar maken: 

Zoals u weet krijgen wij 20 weken lang, drie keer per week fruit (en groente) vanuit eu-schoolfruit. 

Op deze dagen (woensdag, donderdag en vrijdag) promoten wij het fruit dat we krijgen, en 

stimuleren we ook dat al het (extra) eten tijdens het eerste pauzemoment fruit of groente is. 

Vooral in de onderbouw komt het vaak voor dat het aangeboden fruit eerst geschild of gesneden 

moet worden. Helaas heeft de leerkracht hier niet altijd tijd voor en wordt er via de white boards 

om hulp gevraagd.  

Dus: 

Als u thuis – van te voren – fruit kunt snijden (s middags mee nemen, de volgende ochtend 

afgeven) 

of 

als u s ochtends op school even tijd heeft om fruit klaar te maken (koffie en thee staat altijd klaar) 

dan mag u dit aan de leerkrachten mee delen en / of op het white board zetten! 

 

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

Kleuterbieb en (voor)lezen: 

Lezen, voorlezen, samen plaatjes kijken, vertellen over en luisteren naar mooie verhalen blijft 

(m.i.) het mooiste wat er is… 

Je leert er van, het prikkelt de fantasie, je gaat samen op reis. 



Op 22 januari is het ‘ voorleesontbijt’. Wij gaan hier op een eigen-wijze mee om. 

De groepen 1 / 2, 4  en 5 mogen in hun pyjama naar school. Ze worden in de klas voorgelezen en 

krijgen een heerlijk krentenbolletje van ons. Omdat groep 3 start in de gymzaal ligt het voor hun 

iets anders, maar het krentenbolletje ligt klaar op school. 

De keuze is aan de leerlingen of ze zich later omkleden in hun ‘ gewone kleren’. 

 

Hulpouder kleuterbieb: 

Op dinsdag mogen de leerlingen uit de onderbouw in de gang zelf nieuwe boekjes uitkiezen voor in 

de klas. Wij zijn op zoek naar ouders die hier bij kunnen / willen helpen. In overleg met de 

leerkrachten zijn ook andere mogelijkheden in dag / tijd. Voor meer informatie kunt u terecht bij 

de leerkrachten of bij Marja de Boer: marjadeboer6719@gmail.com  

 

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

30 en 31 januari: 

Door de onduidelijke communicatie en vooral door het gebrek aan eenduidigheid binnen de 

schoolbesturen in West Friesland, als ook door grote verschillen in berichtgeving over de staat van 

het onderwijs, het imago en het toenemende lerarentekort versus het vertekende beeld dat het 

opnieuw (alleen) over geld zo gaan, is de discussie over het wel of niet aansluiten bij de staking 

van 30 en 31 jan ook op onze locatie nog in volle gang.  

Wij realiseren ons terdege dat de rek en het begrip er (ook) uit is bij ouders, dat we juist de ouders 

nodig hebben en dat we er willen en moeten zijn voor onze leerlingen. Omdat dit voor nu op onze 

school geldt, maar ook voor straks en op andere scholen, is het een pittig gespreksonderwerp. Wij 

hebben eerder berichten van steun en ook van ontstemdheid ontvangen bij voorgaande stakingen 

en het is gewoon een dilemma. Ook nu kunnen, mogen en zullen meningen intern en extern 

verschillen. U leest, wij zijn er nog niet uit en laten het u zsm weten.  

 

De bedoeling is dat alle leerkrachten eind van vandaag geïnformeerd worden door onze bestuurder. 

Hierna zal een ieder zijn persoonlijk standpunt (nogmaals) kunnen uitspreken en zullen we de 

ouders over ons gezamenlijke standpunt informeren. 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

                          

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen
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Thema’s, mededelingen en (buitenschoolse) activiteiten voor ouders / verzorgers en leerlingen: 
Levenslicht: 

Komend jaar is het 75 jaar geleden dat het internationale symbool van de Holocaust, concentratie- 

en vernietigingskamp Auschwitz, werd bevrijd. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft kunstenaar 

Daan Roosegaarde gevraagd ter gelegenheid hiervan een speciaal landelijk, tijdelijk kunstwerk te 

creëren. Het kunstwerk ‘Levenslicht’ bestaat uit 104 duizend ‘lichtgevende’ stenen om het aantal 

slachtoffers van de Holocaust te herdenken. 

De stenen zijn op donderdag 16 januari eerst in Rotterdam als één groot monument 

gepresenteerd, waarna ze gedurende twee weken uitwaaieren over zoveel mogelijk gemeenten. 

 Voor ‘Levenslicht’ liet Roosegaarde zich inspireren door de Joodse traditie om (kiezel)steentjes op 

graven en Holocaustmonumenten te plaatsen. 

  

De gemeente Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hebben het tijdelijke monument 

LEVENSLICHT aangeschaft. We plaatsen het tijdelijk lichtmonument LEVENSLICHT in de 

buitenruimte tijdens de Nationale Holocaust Herdenking op 26 januari en Holocaust Memorial Day 

op 27 januari. 

In Hoogkarspel op het Raadshuisplein op beide dagen van 17.00 – 20.00 uur. 

Daarnaast plaatsen we het monument op 28 en 29 januari bij het dorpshuis in Venhuizen. 

  

Op zondag 26 januari zal er een officieel moment zijn om 17.00 uur door de burgemeesters. 

Het monument zal in de periode van 22 januari tot en met 24 januari ook in het gemeentehuis van 

Drechterland, Stede Broec en het stadhuis van Enkhuizen te zien zijn tijdens kantooruren. 

 

 
Groep’ het Praathuis”; 

Een oproep vanuit Drechterland Mondiaal. De bedoeling is een praatgroep op te richten o.a. ook in 

Hem / Venhuizen voor migrantenvrouwen die hun inburgeringsexamen hebben gedaan en die het 

Nederlands spreken niet kwijt willen raken en voor Nederlandse vrouwen. Een groep van 4 – 6 

deelnemers om samen te praten, te luisteren, te lachen en te leren. Locatie, dag en tijdstip, 

tijdsduur worden in overleg afgesproken. 

contactpersoon voor vragen: Lies en Gerard van Vliet – 06 43540334  

gkam.vandervliet@quicknet.nl  
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SuPa kids: 

Naast Kickmee zijn er op onze school nog een aantal andere zeer actieve en enthousiaste (oud) 

ouders in de weer om dingen te organiseren voor – in dit geval leerlingen van de bovenbouw van - 

onze school: 

Bij de groepen, en hieronder, vindt u aankondigingen voor komende events: 

                       

                    

Op 19 juni organiseert SuPa Kids een officiële Amerikaanse Prom Night voor groep 6,7,8 van ‘ t 

Padland 

Voor alle aanwezigen ‘geldt’ : 

- aankomst in net pak of baljurk op een rode loper; iedereen zo mooi of stoer mogelijk; 

- familie mag aanwezig zijn  (wel doorgeven ivm. de beschikbare ruimte); 

- een echte KING and Queen (worden geloot) – informatie hierover volgt later; 

- het feest duurt tot 23.00 uur  (en iedereen moet worden opgehaald). 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


