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 Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 

  

28 studiedag Present: alle leerlingen vrij 
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10 minutenlijsten in de aula 

30  

 
 

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,  De één na laatste week voor de herfstvakantie. De tijd vliegt voorbij. Ik hoop dat 

we in de vakantieweek heerlijk kunnen genieten van het bos, buiten zijn of lekker met een boek of 

spelletje op de bank: veel plezier in ieder geval. 

 

Namens de MR en het team: 

Naar aanleiding van alle activiteiten van de startweken m.b.t. het informeren van ouders, de 

openmiddagen en informatie-avonden, hebben we (een eerste) evaluatie gehad binnen de MR. Wij 

(Mr en team) zouden heel graag uw reactie ontvangen op de huidige wijze van informeren om zo 

gericht te kunnen kijken wat anders of beter kan of wat juist hetzelfde mag blijven omdat het 

gewaardeerd wordt. Hieronder vindt u de brief die vandaag of morgen ook op papier mee gaat. 

 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Bag2school:  

Als ik terug denk aan de tijd dat onze zoons nog thuis woonden, ruimden we hun kledingkasten altijd 

op in de voorjaarsvakantie en in de herfstvakantie. Doorpassen, doorschuiven, wegdoen en 

aanvullen…. Als dit bij u thuis ook zo is, wilt u dan weer denken aan onze actie Bag2school? Alle 

kleding, dekens, schoenen, knuffels die nog hergebruikt kunnen worden, kunt u in tassen of 

(vuilnis)zakken op school brengen op 5 november en 6 november (s ochtends) as. School krijgt voor 

iedere ingeleverde kilo een bedrag en ook van dit bedrag worden weer nieuwe boeken voor onze 

schoolbibliotheek gekocht. U mag dit ook doorgeven aan buren, familie etc. Ook zij mogen hun 

tassen en zakken bij ons inleveren! 

 



 

        

 

Ouderbijdrage:  

Uit de jaarkalender: ouderraad en ouderbijdrage: Voor het vieren van het Sinterklaasfeest en het 

maken van schoolreizen is ieder jaar een ouderbijdrage nodig. Daarnaast beheert de ouderraad een 

ouderfonds. Hieruit worden zaken bekostigd als: het geven van traktaties, prijsjes bij wedstrijden, 

presentjes voor zieke leerlingen, sportdagen, kerstviering, enz. De hoogte van de jaarlijkse 

ouderbijdrage is vastgesteld op € 32,00 per kind bij automatische incasso en op € 35.00 bij betaling 

per acceptgiro . De komende jaren zal het (indien noodzakelijk) bedrag stapsgewijs worden verhoogd 

naar € 37.50). Rekeningnummer schoolfonds: NL27RABO0121207471  

Voor de ouders die het incassoformulier hebben ingevuld zal de afschrijving rond 30 oktober as. 

plaatsvinden. Als u (nog) geen incassoformulier heeft ingevuld, kunt u deze opvragen op school of bij 

de penningmeester van de OR. Voor ouders die vragen hebben en / of via gespreid betalen willen 

betalen, is in overleg, ook heel veel mogelijk. 

 

 

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

10 minuten gesprekken (en de intekenlijst):  

Vanaf maandag 29 oktober kunt u zich weer intekenen voor de 10 minutengesprekken met de 

leerkracht(en) van uw kind(eren). Op deze manier houden we – ouders en leerkrachten – goed contact 

over de vorderingen en ontwikkeling van iedere leerling. Insteek van deze gesprekken is om samen te 

kijken hoe het gaat, wat ons, maar ook wat ouders opvalt, waar we gezamenlijk stappen in kunnen 

(en moeten) zetten en het meest belangrijk: waar de leerling, de ouders (en wij) trots op kunnen zijn. 

Sommige leerlingen vragen meer of vaker overleg. In deze gevallen zijn of worden andere (extra) 

afspraken gepland. Als u tussentijds vragen heeft, kunt u in overleg met de leerkracht een andere 

afspraak maken; veelal na schooltijd. 

 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

Wacht niet op een goede dag, maak er een! 

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 

 

 

 

 

 



 

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

Sparen voor de schoolbieb: 

Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen 

graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en 

de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste 

kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken! 

Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 

 U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij de Bruna in het 

Streekhof en levert de kassabon vóór 15 november 2019 in op school. 

 Wij leveren de kassabonnen in bij Bruna. 

 Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon. 

 We mogen voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken voor 

onze schoolbieb. 

Wij hopen dat u meedoet, want leesplezier creëren we samen! 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met juf Inge 

  

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


 

 

        Venhuizen, 7 – 1- 2019 

Beste ouders van ‘t Padland, 

 

Wij, Ilse Jonker, Renee Smid en Geertje Lamboo, vormen de oudergeleding van de MR van ‘t 

Padland. Deze eerste maand van het schooljaar heeft het team van ‘t Padland verschillende 

bijeenkomsten georganiseerd om de ouders te informeren:  

- De inloopmiddag waar de leerlingen hun ouders in de klas konden laten zien waar ze mee 

werken.  

- De avond over de kanjer-methode.  

- De informatieavond over de eindtoetsen van groep 7 en 8.   

De inloopmiddag werd druk bezocht en was daarmee een succes. Helaas zijn de andere twee 

avonden minimaal bezocht. Dat is jammer van de inzet die het team er in steekt om ’s avonds een 

bijeenkomst te organiseren. Er zullen allerlei goede redenen voor zijn waarom ouders niet konden 

komen. Welke redenen dat zijn, kunnen wij alleen naar raden. Afgelopen vergadering kwam vanuit 

het team de vraag of er nog wel behoefte is aan deze vorm van informatievoorziening. Wanneer de 

behoefte er wel is, op welke manier kunnen de ouders dan beter in de gelegenheid worden gesteld 

om te komen? Wij als oudergeleding kunnen niet voor alle ouders denken. Daarom zouden we jullie 

willen vragen om mee te denken en jullie mening en ideeën met ons te delen via onderstaande 

strook. Je mag ons natuurlijk ook aanspreken om je mening te delen.  

Het strookje graag uiterlijk voor de herfstvakantie inleveren bij de leerkracht zodat het bij ons 

komt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, Oudergeleding MR  

 

Ilse Jonker (moeder van Morris, groep 3, en Sophie, groep 5) 

Renee Smid (moeder van Lars, groep 3) 

Geertje Lamboo (moeder van Stan, groep 7, en Aris, groep 2A) 

 

——————————————————————————————————————————— 

  

Ik heb wel / geen behoefte aan verschillende informatiebijeenkomsten 

 

Ik zou heb wel / geen voorkeur hebben voor een bijeenkomst waar diverse onderwerpen 

gelijktijdig worden besproken, zodat ik kan kiezen welk onderwerp ik bezoek, maar helaas niet 

alles kan horen. 

 

Ik heb een beter idee, namelijk……………………………………………………………………………. 

 



ACTIVITEITEN KICKMEE!  
OKTOBER 

 
Opgeven via www.kickmee.nl 
  
Wauw wat was het gezellig op de Floralia, we hebben een heleboel kinderen gezien bij onze 
kraam. En we willen de winnaars nogmaals feliciteren!!! 
Wat was het leuk en wat waren de Kickmee! koeken ook lekker he! 
Voor deze maand hebben we ook weer leuke GRATIS activiteiten voor jullie in petto! 
Zien we jou ook weer bij onze leuke activiteiten?!  
Geef je snel op want vol = vol. 
 
 

 
 
Donderdag 31 oktober: Halloween pompoenen uithollen 
 
Whaaaaah vadaag in het HALLOWEEN!! Kom jij ook  
griezelen?! Je mag samen met je vader, moeder, opa, oma,  
buurvrouw enz. komen. Iemand (18+) die jou kan helpen bij het uithollen van je pompoen. 
Want dit is toch altijd een pittig klusje! Omdat het vandaag Halloween is vinden we het super 
tof als je verkleed komt. Dus trek je verkleed kleding aan als je dat leuk vindt en meld je aan! 
Leeftijd: vanaf 7 jaar inclusief begeleider ook graag de naam doorgeven. 
Aanvang: 14.45-16.15 uur 
 
 

 

http://www.kickmee.nl/

