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Beste ouders, 

Na een mooi samenzijn in de aula onder begeleiding van juf Annette en (ex) meester Bert met Sint 

Maarten koersen wij af op de volgende meneer met de baard.  

Voor foto’s van het Sint Maartenfeest kunt u op onze facebookpagina kijken.  

 

Lopende zaken / organisatie: 

Luizenpluis: 

We zijn heel blij met de hulp van zo veel ouders. Iedere groep heeft meerdere ouders die, in 

overleg met de leerkracht, op een eigen tijd komen pluizen. Dit werkt voor iedereen makkelijker en 

geeft zekerheid en continuïteit. Martine en Mascha (OR) zijn hierin ‘ voortrekkers’ en dat is gewoon 

heel prettig. 

Wij merken dat ‘pluizen’ en dan ook het vervolg hierop lastig is en blijft. Soms ontdekken de 

pluisouders iets wat ‘s avonds al weer ‘ gevlogen’  is, soms zien ouders thuis iets wat op school al 

weer is ‘weggelopen’. Dus: voor iedereen geldt: Iedere dag even zelf kijken en dit ook steeds 

herhalen. 

Voor sommige hoofdjes is het een terugkerend probleem. Waarom??: De schoonste haren, één van 

een gezin wel, de anderen niet, iets vergeten te wassen?? De beste remedie is en blijft: kammen, 

kammen en nog eens kammen. 

Voor de duidelijkheid: 

Op het moment dat er beestjes of neten worden geconstateerd, geven de pluisouders dit door aan 

de leerkracht. De leerkracht geeft dit door aan de ouders. Ook als u zelf thuis ontdekt dat er sprake 

is van hoofdluis is het fijn om te weten; wij kunnen dit dan weer aan de ouders melden middels de 

bordjes naast de deur. 

Als er beestjes zijn gevonden bij losse haren doen we er een dikke haarelastiek in (en ook bij alle 

andere leerlingen met losse haren, dat is wel zo prettig). 

Als het een terugkerend probleem blijkt te zijn, zoeken we samen naar een oplossing. Ook kan de 

GGD hier een rol in spelen, thuis en op school. 



Om leerlingen en ouders tegemoet te komen willen Mascha en Martine een extra pluisuurtje in 

gaan stellen. Als je zelf denkt dat je jeuk hebt, of als je als ouder graag wil weten waar je nu 

eigenlijk naar moet kijken bij het controleren. We willen het zo laagdrempelig mogelijk maken om 

het zsm weer en ook weer helemaal ‘ uit te bannen’. 

 

Diverse pluisouders zijn ‘ op nascholing’  geweest bij de GGD, deze input zal ook weer gedeeld 

worden met andere (pluis)ouders. 

 

Sinterklaas: 

          

Wij volgen met de hele school het Sinterklaasverhaal. Wij merken dat dit nog steeds door heel veel 

leerlingen heel leuk gevonden wordt en prima past bij het gebeuren binnen ons dorp. Voor de 

intocht van ‘ onze’  Sinterklaas verwijs ik naar de poster hierboven. 

 

EU-schoolfruit:  

Vanaf week 46 krijgen wij weer 20 weken lang schoolfruit en groente vanuit eu-schoolfruit. Een 

prachtig initiatief om iedereen nog bewuster ook gezonde snacks te laten eten. 

Iedere week zullen we via de fb pagina / site en de white boards naast de groepen aangeven welke 

fruit- of groenten soorten op het menu staan voor woensdag, donderdag en vrijdag. Als uw zoon of 

dochter niet genoeg heeft aan datgene wat wordt aangeboden, mag u natuurlijk altijd zelf nog iets 

anders van groente of fruit mee geven.  Het wordt weer smullen!! 

 

 



De opbrengsten van Bag2school. 

Dank u wel voor het sparen en bewaren. 

 

 

 

 

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

22 november hebben we onze tweede nascholing over hoog / meer begaafde leerlingen en de 

specifieke aanpak in de groep. Veel van de handvatten die we eerder hebben gekregen zijn van 

toepassing op al onze leerlingen waardoor we nog bewuster kijken naar datgene wat een groep 

(of leerling) van ons vraagt en ook wat we wel of niet kunnen bieden en met welke 

hulpmiddelen. Dit blijft altijd boeiend én soms ook spannend. 

 

Denkt u er om: alle leerlingen zijn om 12.30 uur uit en eten thuis een broodje. 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

                      

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 

 

 

 



Namens Stichting Openbaar Onderwijs Present: Oproep voor nieuwe GMR leden: 

 

 

 

 



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/


  
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 

 


