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NB: herfstvakantie is van maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 okt 

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

 
Beste ouders,  

Vandaag krijgt u, helaas toch op papier, een verzoek om te tekenen voor akkoord om foto’s te 

laten maken door Yildiz, een professioneel fotografe.  

Vorig jaar is het plan ontstaan om onze Presentscholen nog meer en beter te profileren naar buiten 

toe. Het idee is ontstaan om voor iedere Present school een banner te laten maken met hierop een 

drie- of viertal ‘ sterke’ punten met daarbij een beeld (foto) om dit punt te onderstrepen en te 

versterken. 

Omdat Yildiz op de Present locaties rond gaat lopen en foto’s gaat maken willen wij u vragen om 

toestemming te geven voor het fotograferen van uw kind(eren) en wellicht ook van u (als de quote 

dit vraagt). Verder daarbij dan de toestemming om deze foto te gebruiken voor een banner voor 

onze school. We geven deze toestemmingsverklaring op papier mee, zodat het makkelijker is deze 

getekend retour te sturen. Graag uiterlijk 4 oktober retour bij de leerkracht(en). 

 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Ouderhulp: 

We zijn heel blij met alle ouders die zich hebben opgegeven om te komen helpen, super. Ik heb de 

diverse werkgroepen en ouderraad de gegevens (namen, geen andere gegevens) doorgestuurd zodat 

er contact met u op genomen kan worden vis uw zoon / dochter.  

 

Hoofdluis: 

Een van de hulpvragen was of ouders willen helpen bij het controleren op hoofdhuidbewoners. Sinds 

vorig jaar doen we dit niet meer massaal, allemaal tegelijk, maar zijn er twee of drie ouders aan een 

groep gekoppeld die samen kijken wanneer de controle het beste uit komt. Behalve de ouders die mee 

zijn doorgeschoven, hebben we ook wat extra / nieuwe ouders; super. Ook met u zal contact 

opgenomen worden. Die kriebelbeestjes blijven lastig. Als bijlage bij deze brief de folder van het RIVM; 

deze folder zullen we ook in de hal bij de kleuters en op de oude bank neerleggen. 

Kammen, kammen, kammen (het lijkt op de slogan van een kasteelheer uit Frankrijk…;-) ). Maar dit is 

echt het enige wat helpt!!!! 

 



Ouderraad en Mr vergadering: 

Donderdagavond as. 26 september zijn zowel onze ouderraad als onze Mr op school aanwezig voor 

hun vergadering. Zoals aangekondigd in de eerdere berichten is het voor belangstellende ouders 

mogelijk om vanaf 19.30 uur aan te schuiven bij deze vergaderingen voor het stellen van vragen over 

de jaarstukken, financiën of inhoudelijke vragen aan de Mr. 

Ook bent u (altijd) welkom om een ouderraad of Mr vergadering (helemaal) bij te wonen. De data 

staan altijd in de nieuwsbrief. 

 

 

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

Stagiaires en gym Marco: 

Wij vinden het altijd heel leuk en heel belangrijk om te helpen bij het opleiden van nieuwe, 

toekomstige collega’s. Met ingang van deze week zullen er twee stagiaires mee gaan draaien. In 

groep 6 komt Wilbert, in groep 5 komt Dean. Leuk, welkom! 

 

Afgelopen woensdag hebben onze leerlingen gym gekregen van twee ander gymdocenten. Helaas 

heeft meester Marco een flink ongeluk gekregen met zijn kite. Hij zal voorlopig afwezig zijn, omdat 

herstel best een tijdje zal gaan duren. We wensen hem heel veel sterkte. 

 

Kanjerweek en ouderavond: 

Onze school kent drie Kanjer coördinatoren: juf Mariska, juf Kyra en juf Sanne en verder heel veel 

grote en kleine Kanjers. Afgelopen maandag hadden we een medewerkster van het Kanjerinstituut 

die op school voorlichting kwam geven. Een leuke, inspirerende avond, zonde dat er maar zo 

weinig mensen aanwezig konden zijn…. 

             

 

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.  

 

 

 



Tot slot:  

Spreukje:  

 

   (niets tegen alle leuke, aardige en mee lezende vaders hoor!!)                                        

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 

 

 

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

Total boekenspaaractie: 

 
 
Dol op lezen? Doe mee met onze boekenactie. Van 1 september t/m 30 november kan je bij de 

deelnemende stations sparen voor de delen drie van de populaire Graphic Novels. Keuze uit 6 titels 

en 1 titel exclusief voor Total Clubleden. Doe je ook mee? Veel leesplezier! 

ZO WERKT BOEKEN TANKEN 

Koop een spaarliniaal bij een van onze tankstations (€ 1,50) of lever 150 Total Clubpunten in. 

Je ontvangt bij elke 10 liter brandstof 1 actiezegel. Bij 5 actiezegels heb je een volle spaarliniaal. 

Goed nieuws, want je krijgt 1 actiezegel van ons. 

Haal bij een volle spaarliniaal je gratis boek op bij een van de tankstations. 

 

Zou u ook weer mee willen sparen voor onze school???? 

 

 

 

 

 

https://www.total.nl/tankstations-services/vind-een-tankstation-van-total


 
 

Via deze weg willen wij, het JGZ-team van GGD Hollands Noorden, ons graag aan u voorstellen. 

Ons team bestaat uit Jennifer Trieu (jeugdarts), Joyce Schouten  (jeugdverpleegkundige) en Thea 

Windt (doktersassistente). Als team zijn wij verbonden aan ‘t Padland school in Venhuizen. 

Elk schooljaar worden kinderen en hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een periodiek 

gezondheidsonderzoek. Dit schooljaar worden de kinderen die geboren zijn in 2014 met hun 

ouder(s) uitgenodigd door de jeugdarts en de kinderen geboren in 2009 door de 

jeugdverpleegkundige (ook met ouder(s)). Hier staat beschreven wat deze onderzoeken precies 

inhouden. 

 

Naast de periodieke gezondheidsonderzoeken zijn wij bereikbaar voor alle ouders/ verzorgers van 

‘t Padland. U kunt contact met ons opnemen voor veel verschillende onderwerpen, zoals vragen 

over gezondheid, groei, opgroeien en opvoeding, zindelijkheid, hoofdluis, voeding, vaccinaties of 

over hulp als er thuis problemen zijn. Als ouder/verzorger kun je vragen of zorgen hebben over het 

opvoeden of de ontwikkeling van je kind, daarvoor is opvoedadviseur Luciënne Slijkerman 

aanwezig in de regio Drechterland. Zij kan laagdrempelig met u in gesprek gaan en kortdurende 

begeleiding bieden. Daarnaast worden er regelmatig opvoedcursussen, lezingen en workshops 

georganiseerd vanuit de GGD Hollands Noorden. 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? U kunt contact opnemen via het algemene 

telefoonnummer 088-0100555 of de website bezoeken: www.ggdhollandsnoorden.nl 

Als er vragen zijn horen wij dit graag! 

Met vriendelijke groeten, 

JGZ-team Venhuizen 

 

 

ACTIVITEITEN KICKMEE! SEPTEMBER 

 

Opgeven via www.kickmee.nl 

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. 

 

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 

https://www.ggdhollandsnoorden.nl/opvoeden-opgroeien/opgroeiend-kind.aspx#.Wjez6NNy6Ul
http://www.ggdhollandsnoorden.nl/
http://www.kickmee.nl/


 -----

Wegens succes in de herhaling!---- 

FAMILIE FIETSTOUR 2.0 

 (Stede Broec e.o. ±5km) 

Zaterdag 5 oktober  

13:00 – ±16:00 uur 

 

 Vind je het leuk om te zien waar je eten nou eigenlijk precies vandaan komt en wat je er 

allemaal mee kunt doen?  

 En heb je zin om lekker door een mooi stukje West-Friesland te fietsen?  

Fiets dan mee met onze 2e “Dat Lust Ik Wel Familie Fietstour”  

We hebben dit keer maar plek voor 75 personen, wees snel want VOL=VOL  

Waarom een fietstocht? 

Veel kinderen eten te weinig groenten en fruit en weten vaak niet meer waar ons eten vandaan 

komt, hoe het groeit en wat je er allemaal mee kunt doen. 

En omdat leren leuk moet zijn, hebben we er een lekkere actieve fietstocht van gemaakt!  

Wat ga je precies doen die dag?  

Je gaat die dag 3 locaties bezoeken: 

 Fruitkwekerij van der Aarde (de Hout, Hem) 

 Veehouderij  de Boer (Voetakkers, Grootebroek) 

 Zorgboerderij ’t Radje (Westerbuurt, Venhuizen) 

Op elke locatie krijg je op een leuke manier informatie over wat er precies in dit bedrijf gebeurt en 

op welke manier zij bijdragen aan gezonde voeding. Daarnaast krijg je ook op elke locatie een 

lekker hapje en drankje.  

Kookworkshop 

Hoe leuk is het als je na de fietstocht in een kookstudio (op een nader te bepalen datum) kunt 

gaan koken met wat je gezien hebt bij de telers! Daarom bieden we dit jaar voor het eerst een 

gezonde kookworkshop aan, voor kinderen en ouders. Nadere informatie volgt t.z.t! 

Wie zijn wij?  

Wij zijn “Stichting Dat lust ik wel” (www.datlustikwel.nl) en ons doel is gezond eetgedrag onder de 

jeugd van 4 tot 18 jaar te stimuleren, op een educatieve, leuke en eigentijdse manier.  

Wat kost het?  

De kosten zijn € 7,50,- per volwassene en €5,- per kind. Hiervoor krijg je overal een lekker hapje 

en drankje en steun je Stichting Dat Lust Ik Wel. 

Meld je snel aan!   

Er is dit keer maar plek voor 75 personen. Geef je dus snel op want VOL=VOL! Opgeven doe je 

door een mail te sturen naar Marjolein Broersen, marjoleinbroersen77@gmail.com  en €7,50,- of 

€5,- p.p. over te maken naar NL35RABO0325385440 t.n.v. Stichting Dat Lust Ik Wel. 

 
 
 

http://www.datlustikwel.nl/
mailto:marjoleinbroersen77@gmail.com

