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Beste ouders, 

Wij hopen dat jullie een heerlijke vakantie hebben gehad?! Na een inspirerende Present studiedag 

over hoogbegaafdheid en ict – ook de speerpunten van onze school – gaan we nu weer heerlijk 

verder in één van de leukste periodes van het jaar: alle Sinten komen voorbij! 

 

Lopende zaken / organisatie: 

6 november as: 

Hierbij opnieuw uw aandacht voor het volgende: 

De onderwijsbonden hebben  aangegeven door te  gaan met acties. Op 6 nov as. is een landelijke 

stakingsdag gepland om o.a. aandacht te vragen voor meer collega’s, minder werkdruk en meer 

gelijkheid in salariëring.  Ook wij vinden het belangrijk dat er nu en straks oplossingen zijn om het 

enorme lerarentekort in alle lagen van het onderwijs op te vangen. Wij nemen ons prachtige beroep 

serieus en we nemen vooral de toekomstige generatie zeer serieus: zij verdienen goed, en nog beter, 

onderwijs. Voorgaande keren heeft ons bestuur alle ouders op een officiële wijze mee genomen in dit 

traject. Of dat deze keer ook zo is en of er leerkrachten hun werk neer zullen leggen en / of de scholen 

dicht zijn, zullen wij u in de loop van deze week vertellen. In principe hebben alle leerkrachten het 

recht om op deze dag hun werk neer te leggen. 

 

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! 

 

 

        

Nb. Mochten we 6 november niet aanwezig zij op school, dan worden de tassen en zakken op 11 

november opgehaald. 

 

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 de herfstvakantie zijn er nieuwe incassoformulieren mee 

gegeven; u kunt deze nog inleveren! 

Voor ouders die vragen hebben en / of via gespreid betalen willen betalen, is in overleg, ook heel veel 

mogelijk. 

 

Parkeren: 

Het blijft een punt van aandacht: de verkeersituatie rondom de scholen. Er zijn eigenlijk twee 

piekmomenten waarop heel veel verkeersbewegingen plaatsvinden en waarvoor geen parkeerplaats, 

op- of afrit groot genoeg zou zijn. Daarom: Veiligheid voor alles, voor onze leerlingen en voor u, de 

ouders / verzorgers. En, denk er om dat er borden geplaatst staan langs de groenstroken op t Padland 

(weg) en dat u uw auto altijd kwijt kunt bij de Triangel, bij t Padlandbos of iets verder in de straat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 november: schoolontbijt: 

Op 8 november as. doet ook onze school mee aan het nationaal schoolontbijt. Gezonde voeding, 

aandacht voor een goede start van de dag is heel belangrijk. Dit is de reden dat wij ons ieder jaar 

opgeven voor EU-schoolfruit en voor diverse andere activiteiten rondom eten en voeding. Soms lukt 

het niet, zijn er te veel scholen die mee willen doen, soms lukt het (allemaal) wel. In de loop van 

volgende week hoort u meer mochten er nog bijzonderheden zijn. Zo niet: dan ontbijten we 8 

november gewoon gezellig op school allemaal. 

 

11 november: Sint Maarten: 

Een goede gewoonte op t Padland is dat wij de feestdagen ‘SAMEN’ vieren. Ook Sint Maarten zullen wij 

weer met z’n allen, in onze aula gaan vieren. Wilt u voor die tijd uw zoon of dochter een lampionstokje 

mee geven (voorzien van naam)? Deze informatie vindt u ook vast nog opde white boards naast de 

klassen. 

 

 

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:  

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg…. Albert Einstein 

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 

 

 

 

 

 

 



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

 

ACTIVITEITEN KICKMEE!  
November 

 
Opgeven via www.kickmee.nl 
  
De tijd van gezelligheid, kaarsjes en snel donker is weer aangebroken, we willen u er graag op 

wijzen dat bij Kickmee! veiligheid voorop staat en nu het weer vroeg donker wordt 

vinden wij het prettig als jullie ouders de kinderen ophalen na een activiteit. Zodat de 

kinderen niet in het donker alleen naar huis gaan! 

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. 

 

Woensdag 13 november: Dromenvanger maken 

Dromenvangers bestaan al vele eeuwen, het gebruik kent zijn oorsprong bij de zogenaamde 

“natuurvolkeren” zoals Indianen en Aboriginals. De reden voor het maken en gebruik ervan is 

overal ter wereld hetzelfde. Het geloof is dat de hemel vol zit met dromen.  

Vandaag kun je bij Kickmee! je eigen dromenvanger komen maken, gaaf toch?! 

Leeftijd: vanaf 6 jaar 

Aanvang: 14.45 - 15.45 uur 

 

 

Vrijdag 22 november: Muziekbingo  

Kickmee! organiseert een hele leuke, bijzonder gezellige bingo. Als jij goed kunt luisteren val je 

vast in de prijzen. Ook al heb je niet zoveel verstand van muziek is dit wel een hele leuke activiteit.  

Jij komt toch ook samen met je vriend of vriendin? Geef je maar snel op! 

Leeftijd: vanaf 9 jaar 

Aanvang: 14.45 - 15.45 uur 

 

http://www.kickmee.nl/


De aanschuiftafel Dinsdag 5 november a.s. 
Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de 

gemeente Drechterland 
 

Omgaan met emoties  

    

Bang, boos, blij, gefrustreerd, verdrietig, jaloers of teleurgesteld. Allemaal emoties die kinderen 

regelmatig ervaren. In de opvoeding is het omgaan met emoties vaak ingewikkeld. Je probeert van 

alles, maar kinderen uiten hun emoties primair en daardoor vaak heftig. Hoe kan je je kind helpen 

bij het omgaan met zijn emoties? Hoe leer je je kind rustig te worden en zich weer fijn te voelen? 

 

          Wij nodigen iedereen van harte uit om deze tafel bij te wonen 

Schuif maar aan…… u bent welkom! 

Wie:        Voor álle opvoeders en andere geïnteresseerden.  

Wat:           De aanschuiftafel met het onderwerp OMGAAN MET EMOTIES  

Waar:        RK bs HET KERSPEL, Nachtegaal 1, 1616HB  Hoogkarspel.  

Wanneer:  dinsdag 5 november van 8.45 tot 10.00 uur. Inloop vanaf 8.30u  

Door wie:  Caroline van Duuren en Elles Keuper Ouder en Kind Adviseurs  

 

Voor vragen mailt u naar c.vanduuren@drechterland.nl  of  elles@opvoedpakket.nl  

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:c.vanduuren@drechterland.nl
mailto:elles@opvoedpakket.nl


In de Week van de MEDIAWIJSHEID 8 t/ 15 november  
 

De aanschuiftafel woensdag 13 november a.s. 
Voor álle ouders en verzorgers in de gemeente 

Drechterland 
 

 
 

 
 

 
 

 
In een wereld vol media moeten we constant keuzes maken. Nog even je appjes checken of ga je 

vroeg slapen? Laat je je kind alleen op een tablet of lees je samen een boekje? Regel je zelf je 

online bankzaken of laat je dat doen door een ander? De Week van de Mediawijsheid 2019 heeft 

daarom als thema ‘Aan of uit?’ 

 

Slim aanstaan verrijkt je leven. Online leer je over nieuwe dingen. Je blijft in contact, door het 

delen van foto’s of het plannen van je reis. Maar soms krijgt jouw smartphone meer aandacht dan 

het eten met je familie. Daarnaast gaan technologische ontwikkelingen razendsnel. Soms is dat 

lastig of kan het zelfs beangstigend zijn.  

 

Daarom is het steeds belangrijker om na te denken over hoe je media inzet. Hoe helpen apps, 

chats en digitale tools je in het leven. En wanneer staat technologie jouw juist in de weg? Laten we 

van elkaar leren en elkaar helpen.  

 

Bij de aanschuiftafel van woensdagochtend 13 november stellen we daarom de vraag: wanneer 

kies jij om aan of uit te staan? Dus hoe kun je zorgen voor een gezond balans in je gezin.  

 

Het mobiele Digilab staat klaar voor tips en advies op het gebied van mediaopvoeding en om 

allerlei digitaal speelgoed uit te proberen om zo de leuke en educatieve mogelijkheden te 

ontdekken.  

 

Schuif op woensdagochtend 13 november aan in de Bibliotheek van Hoogkarspel 

 

 

Wie:        Voor álle opvoeders en geïnteresseerden.  

Wat:        Thema AAN EN UIT. Week van de media wijsheid 8 t/m 15 nov.  

Waar:        Bibliotheek van HOOGKARSPEL  

Wanneer:   Woensdag 13 november van 9.00u tot 10.30 uur.  

 

Door de BIBLIOTHEEK VAN HOOGKARSPEL 

in samenwerking met uw Ouder Kind adviseurs 

Elles Keuper en Caroline van Duuren 

 
 


