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 Voorjaarsvakantie t/m 23 febr. 

  

24 weer naar  school 
nieuwsbrief 12 

NB. belangrijke data die al gepland staan: 

26 februari: iedereen uit om 12.30 uur; leerkrachten gaan op nascholing B.H.V en brand. 

Beste ouders, 

Het is bijna voorjaarsvakantie; wat gaat de tijd snel!!! 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Schoolplein: 

Ter info: gelukkig zijn de eerste calamiteiten / vernielingen gerepareerd. Ook hebben we ‘ formeel 

aangifte’  gedaan op het politiebureau. Ik dank een ieder heel hartelijk voor het mee denken en de 

acties tijdens en na de vakantie; dit geeft een goed ‘Padland = samen gevoel’. Hopelijk leveren de 

diverse discussies over wat wel en niet mag, iets op als het gaat om overlast en schade voor de 

toekomst voor de buurt en voor de school. 

 

Verlichting: 

Het kan u bijna niet zijn ontgaan: we hebben nieuwe armaturen door de hele school. Onder het 

mom van ‘ heel veel meer licht op tafel’ zijn wij meer/beter verlicht en zuiniger, dat is alleen maar 

heel fijn dus! 

 

Ziekte, afwezigheid en inval: 

De afgelopen weken en ook nu nog is juf Annette helaas ziek gemeld. Een hardnekkige griep die 

niet over  wil gaan. Zoals eerder aangegeven probeer ik de ouders / verzorgers van deze groep (en 

van ieder groep die het betreft) steeds de dag van te voren op de hoogte te houden van datgene 

wat er speelt. De planning van Driessen – degene die voor alle scholen in o.a. West Friesland de 

invallers plant – is steeds één dag van te voren. Dit maakt dat berichtgeving over wel of geen inval 

ook steeds pas laat kan worden doorgegeven. 

I.v.m. de komende afwezigheid van juf Mariska hebben wij gelukkig binnen Present een oplossing 

gevonden. Meester Jacko zal vanaf 14 febr. de maandag, dinsdag en woensdag voor groep 8 staan. 



10 minuten gesprekken, inschrijven en rapporten: 

Vrijdag 7 febr. zullen alle leerlingen van  groep 2 t/m 8 hun rapport mee krijgen. (door 

omstandigheden geldt dit niet voor de leerlingen van de groep van juf Annette).  

Voor de ouders die in de PARRO app pilot zitten geldt dat zij zich via deze app in kunnen schrijven 

voor de 10 minuten gesprekken. Ale andere ouders kunnen zich voor de oudergesprekken 

inschrijven op de formulieren in de aula. (Ook hierbij geldt dat de leerlingen van juf Annette na de 

voorjaarsvakantie worden uitgenodigd voor de 10 minuten gesprekken). 

 

  

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

Hulpouder kleuterbieb: 

Op maandag (maar in overleg ook op andere dagen) 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: 

Nascholing:  

De afgelopen periode en ook de komende weken zijn er veel activiteiten om de leerkrachten (bij) te 

scholen. BHV en brand-scholing, de tweede bijeenkomst voor meer / hoog begaafde leerlingen en 

het vervolg op  de Present bijeenkomst ict.  

Wij vinden het steeds heel belangrijk om de dingen die we doen aan te pakken voor en met het 

hele Padlandteam (vandaar studiemiddagen voor iedereen) en soms ook voor de drie locaties 

van het openbaar onderwijs in Drechterland. Op deze manier versterken we de organisatie intern 

en extern.  

Buiten deze activiteiten zijn we druk bezig met de puntjes op de ‘i’ voor onze nieuwe rapport, gaan 

we hierna gezamenlijke een nieuwe rekenmethode kiezen en staat het nieuwe meubilair ook hoog 

op onze actielijst.  

 

Tot slot: spreukje:  

                          

Namens het team,      Ingrid v. Heezen

 

 

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

Voor de laatste informatie: zie de eerdere nieuwsbrieven, prikborden, white boards, website(s) en 

facebook 
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