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Beste ouders, 

Ik hoop dat u allen weer uitgerust (lees uitgewaaid) bent en dat de leerlingen er weer zin in 

hebben. Diverse collega’s waren in de vakantie geveld met griep, ik hoop dat we er voor nu een 

beetje goed door heen komen. Juf Annette is gelukkig weer aanwezig, juf Mariska heeft een 

operatie ondergaan en wordt de komende weken vervangen door meester Jacko.  

 

Lopende zaken / organisatie: 

 

open maand obs ’t Padland i.v.m. de aanmelding van nieuwe leerlingen:  

Een bericht voor al ‘onze’ ouders en leerlingen, maar vooral ook voor al uw vrienden, kennissen, 

buren etc. Ouders en kinderen zijn onze beste ambassadeurs. Als u tevreden en blij bent met onze 

school, vertel het verder. Als u vindt dat ouders onze school in bedrijf zouden moeten zien: wijs ze 

op onderstaand bericht en op het feit dat ze welkom zijn, in de maand maart of op elk ander 



moment op afspraak. Dus, als er buurkinderen, neefjes, nichtjes, kennissen of familieleden nog op 

zoek zijn naar een school: mond-op-mondreclame is nog steeds de beste reclame!! Op onze site, in 

onze nieuwsbrief, de facebookpagina of in de schoolgids vinden ouders, belangstellenden en 

anderen heel veel informatie over de school. Maar, sfeer proeven, even binnen lopen of – en dit is 

zeer belangrijk – de positieve pr van ‘eigen ouders’ en kinderen zijn super belangrijk. Deze 

maanden, (en dus vooral de maand ) maart, staan in het teken van de inschrijving vandaar nu 

deze oproep. Ook dit jaar kiezen we ook voor twee keer een ‘ open ochtend’ naast onze 

rondleidingen opspraak. Belangstellenden zijn welkom op 11 en / of 20 maart as. maar natuurlijk 

ook op een ander tijdstip in overleg. 

Onze kernwoorden: Aandacht, zorg, betrokkenheid, veiligheid en: samen op pad....  

Het kijken op een school, vergelijken van scholen onderling en praten met leerkrachten, leerlingen 

of ouders geeft vaak een heel leuk én helder beeld van hoe het op de betreffende school is en 

maakt de keuze ook een leuke en goede keuze. U kunt in de maand maart, maar ook al eerder, 

een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek en rondleiding. Tijdens uw bezoek heeft u de 

gelegenheid om in de klassen te kijken, om met leerlingen, ouders, leerkrachten en/of de directie 

te praten en om heel veel te zien en te horen. Na schooltijd zal er ook nog volop te zien, te horen 

en te merken zijn van alles wat er bij ons op school gebeurt. Wij maken graag een afspraak om u 

te vertellen waarom wij trots zijn op onze school. 

Fancy Fair en thema oerwoud:  

De voorbereidingen zijn in volle gang: de sponsors worden benaderd, er worden nieuwe spellen 

bedacht en gemaakt en doelen worden besproken. Ook de nodige hulp wordt al aangeboden! Wie 

heeft er zin en tijd om ons op 27 maart tussen 17.30 en 20.30 te helpen tijdens onze fancy fair??? 

Aanmelding via de leerkracht(en), juf Wineke of juf Krista of via fb!! 

In de groepen zullen we komende weken heel veel gaan werken, maken, lezen en leren over dit 

thema; diverse klassen waren vanmorgen al prachtig in stijl gebracht!! 

        

 

Bag2school:  

Op woensdag 4 maart en donderdagochtend 5 maart as. (start van de school) kunt u weer uw 

zakken en tassen met kleding, dekens, knuffels etc. inleveren. De ingebrachte spullen worden goed 

gebruikt en met de opbrengst van deze actie vullen wij o.a. onze schoolbibliotheek weer aan. 

 

 

 

 



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

Elevator pitch: 

Obs ’t Padland is open school, onze deuren staan altijd open. Wij maken graag tijd en ruimte voor 

kinderen en hun ouders / verzorgers. SAMEN OP PAD is onze slogan, hier gaan we voor en staan 

we voor. 

Binnen school werken wij samen met onze maatjesgroep aan creatieve en culturele projecten, 

kinderen voelen zich zo betrokken bij én verantwoordelijk voor elkaar.  

Veiligheid is de essentie van onze school, alleen als een kind zich veilig voelt, gezien en gehoord,  

kan hij/ zij zich ontwikkelen. Deze veiligheid gaat verder dan het gebruik van een methode of van 

regels, het zit verweven in alles wat wij doen.  

Wij werken met  vaste methodes, duidelijke doorgaande lijnen, onze zorg is goed en zorgzaam, 

onze opbrengsten zijn gewoon goed.  

Samen met ouder(s) / verzorgers streven wij naar het beste voor een kind, en als dit nodig en 

mogelijk is, hebben wij het lef om samen verder te kijken en  te zoeken naar een passende 

oplossing. 

Onze school heeft één van de mooiste pleinen van Nederland. Een plein waar spelen bijna vanzelf 

gaat en waar het een feest is om te mogen spelen en leren! 

 

U bent welkom op onze school voor een persoonlijke rondleiding en gesprek en / of tijdens ons 

open huis op woensdagochtend 11 maart en op vrijdagochtend 20 maart as. U kunt 

contact opnemen met de school / directeur (Ingrid van Heezen). 

Adres: Padland 2 – 1606 NL Venhuizen – 0228 541937 / email: 

ingrid.vanheezen@openbaaronderwijspresent.nl 

 

Duik:  

Samen met alle scholen binnen de gemeente Drechterland is ‘t Padland voor kunst- en 

cultuuronderwijs verbonden binnen de commissie DUIK: Drechterland uit de Kunst. De komende 

weken zullen alle groepen een voorstelling op school krijgen of bezoeken op een andere locatie. 

Over de logistieke planning, data, locaties, wel of geen vervoer hoort u meer via de leerkrachten. 

 

Tot slot: spreukje:  

                          

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

 



 

  
De Vakantiespelen komen er weer aan. Elk jaar een feest voor alle kinderen uit West-Friesland en 

omstreken. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag mogen ze met de bus naar het bos om 

daar te spelen. Er worden hutten gebouwd van zelf gesprokkeld hout, stokbroden gebakken boven 

een echt vuur, er wordt gezwommen in het IJsselmeer en heel veel andere spellen gespeeld in het 

bos. Dit alles mogelijk gemaakt door een grote groep enthousiaste vrijwilligers.  

Aanmelden voor de Vakantiespelen gaat eenvoudig via www.stichtingvakantiespelen.nl 

Wanneer zijn de Vakantiespelen? 

De Vakantiespelen worden dit jaar gehouden in de 

volgende weken: 

Week 29: 13 t/m 17 juli 

Week 30: 20 t/m 24 juli 

Week 31: 27 t/m 31 juli 

Week 32: 3 t/m 7 augustus 

De deelnameplaatsen zijn over deze vier weken 

verdeeld. Kinderen die bij elkaar in de klas zitten 

komen daardoor bij ons ook in dezelfde groep terecht, 

samen met andere leeftijdsgenootjes. Het is ook mogelijk zelf een week te kiezen, vriendjes en 

vriendinnetjes maken ze altijd in het bos! 

 

meer informatie en aanmelden www.stichtingvakantiespelen.nl 

 

de eerstvolgende kliederkerk viering zal zijn op 

                                  zondag 1 maart 2020    
van                                                 

11.15 uur – 12.30 uur in de 

LUCASKERK 

  
Thema: David en Goliath 

Waarin we onder andere gesprekken gaan voeren 
over ‘de reus’ in ieders leven, en stenen versieren met een 

mooie betekenis, welke aan een dierbaar iemand gegeven kan worden 
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http://www.stichtingvakantiespelen.nl/

