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NB 

In verband met de Fancy Fair zijn alle leerlingen op vrijdag 27 maart uit om 12.30 uur. We zien 

jullie dan allemaal graag weer terug op de Fancy Fair (van 17.30 – 20.30 uur). 

 

Beste ouders, 

Een gezellige, drukke periode. Er gebeurt veel in en buiten de groepen. We zijn bezig met 

onderwijs (natuurlijk), maar hebben ook open oog en oor voor datgene wat van buitenaf op ons 

afkomt (GGD en RIVM). Mocht er iets zijn, dan hoort u dit direct natuurlijk. 

 

Lopende zaken / organisatie: 

 

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!  



We hebben echt nog veel hulp nodig!!! 

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!! 

 

                       

  

Bag2school:  

Dank weer voor de opbrengst. U vindt de ‘uiteindelijke score’ op het prikbord’  op de hellingbaan. 

 

 

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

Parnassys en Parro:  

Parnassys is ons leerling-administratie en leerlingvolgsysteem. Hierin staan – op een beveiligde en 

AVG proof plek - alle gegevens die wij nodig hebben om onze leerlingen optimaal te volgen en te 

begeleiden. Op het moment dat wij ouders mailen gaat dit ook vanuit Parnassys i.v.m. AVG. Vanaf 

januari hebben wij met een aantal groepen een extra module vanuit Parnassys uitgeprobeerd. Het 

betreft de module PARRO, een module gericht op oudercommunicatie en de verbetering van de 

oudercommunicatie. Na deze proef hebben we nu besloten om dit voort te zetten met alle groepen 

van onze school. De ouders van de nieuwe / laatste groepen krijgen via de mail (Parnassys) een 

korte uitlegbrief en daarna via de leerkracht het verzoek om de PARRO app te downloaden (en te 

activeren). De PARRO app kan geopend worden via de computer of via de telefoon. 

De komende maanden gaan wij kijken naar een juiste, voor iedereen handige en werkbare, manier 

om communicatie te laten verlopen. ‘Wanneer en wat doe je via de mail, wanneer en wat doe je 

via PARRO’. Voor nu kunt u al heel veel lezen via de uitlegmail. Het is heel fijn dat in PARRO een 

aantal praktische zaken direct vanuit en via de leerkracht(en) geregeld kunnen worden.  

 

 

 

 



NB. OP het moment dat u een leerling ziek meldt via PARRO, wilt u er dan wel rekening mee 

houden dat u dit doet bij de leerkracht die die dag aanwezig is in de groep. Ook kunnen berichten 

die onder schooltijd verstuurd worden niet direct / altijd gelezen worden. Daarbij geldt voor de 

collega’s ook dat avonden en weekenden voor de familie zijn…. 

 

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 

 

 

Tot slot: spreukje:  

         Geniet vandaag, morgen bestaat nog niet……                 

 

Namens het team,      Ingrid v. Heezen

 

 

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

Namens Kickmee: 

Erg jammer.... 

Het is nog nooit gebeurt, maar wegens onvoldoende aanmeldingen is de Kleutermiddag van 

donderdag 5 maart niet door gegaan. Bij Kickmee besteden we altijd veel aandacht aan onze 

activiteiten, we willen de kinderen een fijne tijd bezorgen. Het kan gebeuren dat een activiteit niet 

goed aansluit bij de behoefte van kinderen. Echter hebben wij meerdere keren de vraag gekregen 

om ook iets voor 'jonge kinderen' te organiseren, vandaar dit kleuterfeest. Omdat we graag zoveel 

mogelijk kinderen willen betrekken bij onze activiteiten willen we graag inzicht hebben (voor zover 

mogelijk) waarom deze activiteit minder goed aansluit. 
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Had dit te maken met: 

- dag 

- tijdstip en duur vd activiteit 

- geen interesse vanuit het kind 

- plek 

- andere reden? 

Wij willen u vragen met ons mee te denken, deze vragen te beantwoorden zodat we ook voor onze 

jonge Kickmee kinderen een passende activiteit kunnen realiseren.  

U kunt reageren via fb of direct aan de dames van Kickmee. 

  

 
 



 
 

alvast voor in de agenda: 
Vol trots vertellen wij u dat KickMee! vijf jaar bestaat, een jubileum dus! 

Dankzij uw fantastische hulp is KickMee! uitgegroeid tot een prachtige organisatie met super leuke 

activiteiten voor al meer dan 500 kinderen in onze dorpen. Dit willen wij groots vieren met een 

geweldig feest in de vorm van een 

KICKMEE! KUNST & CULTUURPLEIN 

Op zondag 14 juni 2020 van 12.00 tot 16.00 uur – locatie plein obs ‘t Padland 

Het Kunst & Cultuurplein is een dag vol plezier om met jong en oud kunst & cultuur te delen, en 

bovenal te beleven! 

 
 

  
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 
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http://www.stichtingvakantiespelen.nl/

