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      studiedag stichting Present: maandag 28 oktober; dus vrij van 21 t/m maandag 28 oktober! 

 
Beste ouders,  

De eerste periode gebeurt er altijd heel veel, is er veel te melden.  

 

U krijgt deze maand eea mee op papier: 

 Vandaag of morgen: een brief met uitleg over het verwachtingenblad (voor iedere leerling). 

Aub inleveren (uiterlijk 13 september) bij de leerkracht van uw zoon / dochter. 

 Blad ouderhulp – graag invullen wanneer u waarbij kunt helpen en ook inleveren uiterlijk 

13 september 

 

Tijdens onze studiemiddagen - 5 middagen waarop iedereen om 12.30 uur uit is – zijn alle 

leerkrachten op school. Met alle parttimers is het steeds moeilijker om elkaar echt te treffen en 

inhoudelijk slagen te maken. Natuurlijk ku n je zeggen ‘dat kan toch s avonds’….  Dat kan, maar 

niet alle externe deskundigen kunnen ’s avonds en alle collega’s komen nu ook al veel extra 

avonden naar school. 

Wij willen de tijd voor de leerlingen en voor de studiemiddagen optimaal benutten vandaar dat 

iedereen om12.30 uur uit is en we niet gaan lunchen of buitenspelen, dat mag iedereen na 12.30 

uur doen. U kunt uw zoon of dochter dan wel iets extra’s voor de eerste pauze mee geven 

natuurlijk. 

  

 

 

 

 



 

Namens OR / MR en school – informatiemiddagen: 10 en/of 13 september en Kanjeravond op 16 

september as.: 

I.v.m. de informatie in / over de klassen en de grote ouderavond:  

We nodigen alle ouders / verzorgers uit om op dinsdagmiddag 10 sept. of op vrijdagmiddag 13 

sept. tussen 13.30 en 14.00 uur op school te komen. Uw zoon(s) en / of dochter(s) zullen u dan 

rondleiden in hun groep (en de school) en u alles laten zien. De leerkrachten zijn dan natuurlijk ook 

in de klas aanwezig voor het beantwoorden van vragen en /of voor een korte uitleg. Deze 

middagen zullen de schriftjes (resultaten) van de leerlingen niet worden gebruikt of besproken. Als 

een groep (leerkrachten) specifieke informatie heeft (hebben) over werkwijzen, kamp etc, 

belangrijk voor alle ouders, zal dit later via de mail worden verspreid. De Mr heeft eerder 

aangegeven hun eerste vergadering te willen starten met de gelegenheid voor ouders om dan 

langs  te komen en / of meer over de Mr te horen. Over deze datum en opzet hoort u later meer. 

Ook voor meer informatie over de OR bent u van harte welkom op hun eerste vergadering op 

woensdag 25 september as. om 20.00 uur in de school. 

De OR zal ook een prominente plek in de school innemen op de Kanjer informatieavond , zodat alle 

ouders ‘beeld en geluid’ hebben bij deze belangrijke raad in onze school. 

Op maandag 16 september organiseren we samen met het Kanjerinstituut een ouderinformatie 

avond over de Kanjermethode. Deze avond zal duren van 19.30 – 21.30 uur.    

 

Alvast om over na te denken: 

De ouderraad bestaat uit een groep betrokken ouders die helpen bij (het bedenken en bij) de 

uitvoering van een flink aantal activiteiten zoals Sint, Kerst, sportdag, schoolreisje…. De ouderraad 

heeft altijd ruimte voor helpende en meedenkende ouders. Meer informatie over deze avond en 

over de Or ontvangt u later ook via de Or. (Voorzitter) OR: annejitskevanvliet@gmail.com    

 

Lopende zaken / organisatie: 

Gevonden voorwerpen: 

In de aula staat nog deze week een tafel met gevonden (en dus verloren) voorwerpen. Na deze week 

gaan ze in een zak voor bag2school. 

 

BSO en HB in onze school: 

Net als vorig schooljaar biedt onze school op dinsdag ruimte aan hoog begaafden groep van ons 

SamenWerkingsVerband.  

Van ditzelfde lokaal zal op maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag ook een buiten 

schoolse opvang groep van de SmallStepps / de Poppenpaal gebruik maken. Wij heten al deze oude en 

nieuwe ‘collega’s’ van harte welkom. Wij maken graag ruimte als er ergens anders een gebrek aan is 

en wij vinden het vooral heel gezellig en goed om deze faciliteiten zo dicht mogelijk bij ‘onze’ 

leerlingen te houden. 

Ook kickmee is dit schooljaar nog steeds actief en meer dan welkom in onze school! 

 

EU-schoolfruit: 

We zijn opgegeven, of we worden ingeloot blijft nog even spannend.  Wij houden u op de hoogte! 

Vriendelijk verzoek: wilt u aub. zelf ook weer denken om gezonde pauzehapjes en gezond drinken. En, 

om onze afvalberg te verkleinen, drinken aub. in goed afsluitbare bekers (geen pakjes) en eten in 

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

HB / HGW en ict: 

Afkortingen, niet zo duidelijk, dus vandaar enige uitleg:….. Onze drie locaties kennen de komende 

twee jaar twee grote speerpunten: 

HB: onderwijs, begeleiding en aanpak van leerlingen die meer of hoog begaafd zijn en/of leerlingen 

met specifieke talenten. Hierin worden alle leerkrachten geschoold via Cedin. 

HGW: handelingsgericht werken: de organisatie en begeleiding van de klas en de school zo 

inrichten dat je je steeds afvraagt: 

- Wat vraagt deze leerlingen van mij 

- Wat vraagt deze groep van mij 

- Wat kan ik / de school / de organisatie / deze leerling of groep bieden (en wat ook niet) 

- Wat vraagt dit van de leerling / de leerkracht / de groep / de ouders en externe 

ondersteuners 

- Wie doet wat / wie kan wat en waar gebeurt dit (ook) 

De scholing voor (hoog) begaafde leerlingen en het handelingsgericht werken grijpen nauw in 

elkaar, en wij willen alle (nieuwe) verworvenheden nog meer en beter inzetten voor alle leerlingen. 

Wat voor de één geldt, interessant is en motiverend werkt, is dat voor een andere leerling vaak 

ook. Behalve de scholing, zullen ook Jolanda (specialist hb en ib van de Roelof) en onze eigen 

iber(s) hier een grote rol in spelen. 

 

Het tweede speerpunt is ict. U heeft vast de nieuwe borden en de laptops al gezien (of over 

gehoord). De tablets zijn bijna klaar. We hebben een bewuste keuze gemaakt om te stoppen met 

Snappet en stappen – gefaseerd – over naar Gynzy. De leerkrachten zullen hierin geschoold 

worden en elkaar vooral ook verder helpen. 

 

Kanjerweek en ouderavond: 

Maandag 16 september houden we onze jaarlijkse informatie-avond over de Kanjermethode. Een 

medewerker van het Kanjerinstituut komt ons meer vertellen over deze werkwijze en aanpak. U 

komt toch ook? Van 19.30 – 21.30 uur. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uitleg (school)toets, eindtoets groep 8 en VO ouders groep 7 en 8: 

De ouders van de leerlingen van groep 7 en 8 worden hierbij (alvast) uitgenodigd voor de informatie 

avond over de NSCCT / NIO toets op  woensdag 25 sept. om 19.30 uur in Wijdenes. Hierbij voor alle 

ouders een korte uitleg: In groep 7 krijgen de leerlingen de NSCCT of de NIO (dit verschilt per school, 

uitleg volgt). Ook zal er deze avond informatie gegeven worden over de eindtoets groep 8 en het 

voortgezet onderwijs. Deze (zelfde) informatieavond wordt ieder jaar gehouden voor ouders van 

leerlingen van groep 7 en 8 

Aan de hand van de bevindingen van school (het leerlingvolgsysteem met toets uitslagen, inzet etc. 

van de afgelopen 7 á 8 jaar), de bevindingen van ouders, leerling en leerkracht en de uitkomsten van 

de diverse toetsen, zal een advies verwijzing voor het voortgezet onderwijs worden gemaakt.  

 

Visie Team Sportservice:                                                    

Het belangrijkste tijdens de les bewegingsonderwijs is dat het kind centraal staat en dat het behalve 

fysiek, ook sociaal-emotioneel en cognitief deelneemt aan de gymles. Dit passen we toe door de 

volgende punten onder de aandacht te brengen:  

Doelen van het bewegingsonderwijs:  

1. Het creëren van een veilig leerklimaat waarin plezier, zelfstandig werken, samenwerken en 

zelfvertrouwen belangrijke kernwaarden zijn.  

2. Het leren evalueren van de eigen ontwikkeling in verschillende bewegingsactiviteiten.  

3. Het creëren en behouden van een gezonde en actieve leefstijl.  

4. Een uitdagend bewegingsaanbod bieden op ieders niveau (differentiatie).  

5. Leerlingen laten participeren in buitenschoolse bewegingscultuur, verrijken met nieuwe trends en 

inspelen op sportsuccessen.  

Toelichting visie:  

1. De bewegingslessen worden opgebouwd in drie vakken. De verantwoordelijkheid voor de 

beweegactiviteiten wordt bij de leerlingen neergelegd, door onder andere het werken met 

groepsleiders en elkaar hulpverlenen. Door middel van de Ipad bekijken de leerlingen 

instructiefilmpjes en kijkwijzers om hier vervolgens zelf mee aan de slag te gaan. Dit zorgt voor 

zelfstandigheid in de les  

2. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende ondersteunende apps op de Ipad. Denk hierbij aan 

videoanalyse (video met tijdvertraging), waarmee een kind zichzelf in actie ziet en daarmee zelf 

coachend kan zijn.  

3. Door plezier in de gymles krijgen leerlingen een positieve ervaring met betrekking tot bewegen, 

waardoor ze dit meenemen in de rest van hun leven.  

4. Tijdens de gymles komen 12 leerlijnen aan bod. De vakleerkracht maakt naar eigen inzicht de 

jaarplanning aan de hand van de methode Gympedia. Door te kijken welke sportgebieden nog 

onderontwikkeld zijn, kiest de vakleerkracht ervoor om deze gebieden vaker aan bod te laten komen. 

De kinderen kunnen werken in BASIS, PLUS of EXTRA oefenstof. Zo kan elk kind in het niveau 

bewegen waar hij/zij aan toe is. Op deze manier heeft elk kind plezier en succeservaring in het 

bewegen.  

5. Door nauwe samenwerking tussen Team Sportservice en lokale verenigingen, kunnen de 

vakleerkrachten wijzen op de sportmogelijkheden in de buurt. De vakleerkrachten blijven op de hoogte 

van de nieuwe trends, door middel van bijscholingen en passen dit toe in de gymles. Verder wordt er 

aandacht besteed aan actuele sportevenementen. 

 



 

Tot slot:  

Spreukje:  

                                                            

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 

 

 

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

Floralia: Kids got Talent! 

Tijdens de 140e Floralia op zondag15 september is er weer de jaarlijkse Kids got Talent show vind 

jij het leuk om op het podium te staan met  

een playback-act of ben jij de stand-up comedian die nog ontdekt moet worden, kan je dansen als 

niemand anders, wil je moppen vertellen, 

of wil je laten zien hoe goed je kunt turnen of heb je een andere act, meld je dan aan! Je krijgt een 

verrassing en een prijsje als je meedoet! meld je aan  

met een mailtje naar floraliahemvenhuizen@gmail.com  

Tot op de Floralia!! 

 

De aanschuiftafel woensdag 18 september a.s. 

Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de 

gemeente Drechterland 

Ge -puber in huis ! 
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Als kinderen in de pubertijd komen wordt opvoeden een extra uitdaging. De puberteit is een 

spannende fase waarin kinderen grote veranderingen doormaken, zowel uiterlijk als innerlijk. De 

puber zet zich af tegen zijn ouders, wil zelf bepalen hoe hij eruit ziet, met wie hij omgaat en hoe 

laat hij thuiskomt. Ouders moeten wennen aan het feit dat hun kind volwassen wordt en zich van 

hen losmaakt… spannend…..  

 

Op deze ochtend krijgen ouders informatie over de ontwikkeling die hun zoon of dochter gaat 

doormaken en leren zij omgaan met een nieuwe opvoedingssituatie. De thema’s die aanbod komen 

zijn: de ontwikkeling tussen ± 11 en 18 jaar, het omgaan met conflicten, hoe kijkt een puber naar 

zichzelf en wat kunnen ouders doen om de communicatie met hun puber te verbeteren.  

Schuif aan bij Elles en Caroline …… U bent allen van harte welkom! 

Wie :           Voor alle opvoeders, ouders,  opa’s en oma’s, de oppas en de buuf.  

Wat :           De aanschuiftafel:  ‘ge-Puber.   

Waar:          RK Basisschool MR Spigt  Duijvenbrug 15 1616PD Hoogkarspel      

Wanneer:    Woensdag 18 september van 8.45 tot ongeveer 10.15u. Inloop vanaf 8.30u.  

Door :         Elles Keuper en Caroline van Duuren, uw Ouder-Kind adviseurs.  

 

Voor vragen mail naar  

elles@opvoedpakket.nl of  c.vanduuren@drechterland.nl   

 

 

 

 

ACTIVITEITEN KICKMEE! SEPTEMBER 

 

Opgeven via www.kickmee.nl 

  

De vakantie is alweer voorbij, wat ging het snel hè… 

Jammer dat de vakantiepret voorbij is maar super cool dat je weer mee kunt doen met de 

activiteiten van Kickmee! 

We hebben al heel wat leuke activiteiten in petto en zoals jullie van ons gewend zijn is het 

natuurlijk GRATIS.  

Wij gaan er weer een super jaar van maken, nou eigenlijk een TOP jaar want Kickmee! bestaat dit 

jaar alweer 5 jaar dus reden voor een feestje!!! 

Zien we jou ook weer bij onze leuke activiteiten?!  

Geef je snel op want vol = vol. 
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Woensdag 11 September: Let’s PARTY 

Kom jij ons helpen met het maken van een te gekke slinger voor ons jubileum feest? 

We zouden het super leuk vinden als jij ons met jouw creativiteit komt helpen!  

Want hoe te gek is het dat we straks onze eigen KICKMEE! slinger hebben?! 

Jij komt toch ook? Geef je maar snel op! 

Leeftijd: vanaf 4 jaar 

Aanvang: 14.45 - 15.45 uur 

 

Zondag 15 September: Floralia 

Jij komt toch ook naar de beregezellige “Floor markt”. Hopelijk zien wij jou op onze gezellige 

kraam. Dit jaar bestaat Kickmee! 5 jaar en dat willen we vieren. We verkopen daar heerlijke 

jubileumkoeken dus neem je vader, moeder, opa, oma, oom, tante en de buurvrouw mee zodat wij 

heel veel koeken kunnen verkopen om voor jullie weer leuke GRATIS activiteiten te kunnen 

organiseren, we willen namelijk extra uitpakken dit jaar! Ook kun je bij onze kraam een speurtocht 

ophalen en zijn er te gekke prijzen te winnen! En natuurlijk kun je ook je antwoordstrookje uit 

onze jubileumkrant vandaag bij ons inleveren. 

Je hoeft je niet op te geven hoor als je naar de Floralia komt, we hopen natuurlijk zoveel mogelijk 

kinderen te zien deze dag! Zegt t voort!!! 

 

Vrijdag 20 September: Kriebelbeestjes met IVN 

Hé wat kriebelt daar? Kriebelbeestjes vind je overal, op het raam, in de lucht, tussen bomen en 

zelfs onder stoeptegels. Samen met iemand van IVN (Instituut Voor Natuureducatie en 

duurzaamheid) gaan we op zoek naar kriebelbeestjes, kun jij ze vinden, weet je wat ze eten en 

hoe ze leven? Vandaag gaan we er van alles over leren. Dus zet je speurneus op en meld je aan! 

Leeftijd: vanaf 4 jaar 

Aanvang: 14.45-15.45 uur 

 

Vrijdag 27 September: Spelletjes Middag 

Vanmiddag wordt het een dolle, gezellige boel. Er staan verschillende spelletjes klaar voor jong en 

oud. Zoals bijvoorbeeld ‘twister’ of ‘ Ben ik een aap’ en vele andere spelletjes. Dus heb jij zin in 

een gezellige middag samen met je vriendjes/vriendinnetjes?! Geef je dan NU op! 

Leeftijd: 4 jaar Aanvang:  

14.45-15.45 uur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Typecursus schooljaar 2019 – 20120 

Dit schooljaar bestaat de mogelijkheid voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8 na schooltijd deel 

te nemen aan een typecursus. Deze wordt verzorgd door Westfrieslandtypt. 

 De klassikale lessen bestaan uit 12 naschoolse bijeenkomsten (op school dus); 

 Deze duren elk 35 minuten, dit is ruim voldoende om uw kind het benodigde te leren; 

 Startdatum de 3e week van september en /of de 2e week van januari 

 Er wordt gewerkt met een aantrekkelijk typeprogramma; 

 Slagingspercentage afgelopen jaar 99%; 

 In het programma zit ook een modus om kinderen met dyslexie te ondersteunen; 

 De kosten zijn € 155,- 

 Een leuk verhaal: 

https://www.westfrieslandtypt.nl/kinderen/en-dit-wat-joep-er-van-vindt 

Inschrijving kan gebeuren op de website: www.westfrieslandtypt.nl en verplicht u tot niets. 

De sluitingsdatum voor inschrijven is zondag 15 september 2019. De cursus gaat door bij 8 of 

meer inschrijvingen. Zie de uitgebreide folder in de bijlage. Bellen voor informatie mag ook: 0229 

230527 

 

       
 

 

 

 

14 en 15 september as: SamenLoop voor Hoop West-Friesland - Kinderloop 

In het weekend van 14 en 15 september zal in het Streekbos alweer de derde 

editie van de Samenloop voor Hoop plaatsvinden. Een evenement waarbij mensen 24 uur wandelen 

om geld in te zamelen voor KWF. Een evenement waarbij vele artiesten uit de regio belangeloos 

optreden, er een speciaal programma is voor de eregasten, er van alles te eten en te drinken is, 

maar waarbij we ook de kinderen heel graag willen betrekken. Want ook kinderen krijgen helaas te 

vaak in hun omgeving te maken met de ziekte kanker. Daarom organiseren we ook dit jaar weer 

een kinderloop op zondagochtend 15 september om 11.00 uur. Deze kinderloop duurt 24 minuten. 

Iedereen schrijft zich van te voren in via onderstaande link. Het inschrijfbedrag is €3,00 en 

hiervoor krijgt iedereen een mooi SamenLoop t shirt bij de start. Natuurlijk mag iedereen ook extra 

sponsorgeld inzamelen. Voorafgaand en na afloop van de kinderloop treden de finalisten van de 

Voice Kids op. 

https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/noord-holland/west-friesland  
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