
                                                                

maandkalender & bulletin  
Jaargang: 23-07    datum: 25 – 11 - 2019 

 

november - december 
 

25 nieuwsbrief 7 

26  

27  

28 Mr vergadering  

29  

  

  

2  

3  

4  

5 Sinterklaas op school 

6 9.30 uur start school 

  

  

9 nieuwsbrief 8 

10  

Beste ouders, 

Een niet zo’n lange nieuwsbrief, ook wel eens fijn toch? 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Luizenpluis: 

Om eventuele vragen van ouders en leerlingen te ‘tackelen’ hebben Mascha en Martine aangeboden 

om iedere donderdag om 8.30 uur op school te zijn. Leerlingen én ouders met vragen, een verzoek 

om mee te kijken etc. zijn dan van harte welkom.  

Ook voor een terugkerend / hardnekkig probleem van hoofdhuidbewoners is een ‘oplossing’. Joyce 

Schouten (jeugdverpleegkundige GGD) kan op verzoek mee kijken en adviseren. 

 

Sinterklaas: Donderdag 5 december:  

In verband met het Sinterklaasfeest worden de kinderen op donderdag 5 december om 8.15 uur 

eerst op school, in hun eigen groep, verwacht. Zo gauw de groepen compleet zijn, gaan we naar 

buiten. Eten en drinken voor de eerste pauze wordt verzorgd door school, dat hoeven de kinderen 

dus niet mee te nemen. Wilt u op 5 december de parkeerplaats en het plein zo ruim 

mogelijk laten?! Ouders / verzorgers en kleine broertjes of zusjes zijn hierbij (buiten) natuurlijk 

van harte welkom. Als Sint is aangekomen gaan we allemaal naar binnen. Groep 6 t/m 8 helpen de 

Sint door het maken van een surprise en een gedichtje. De verlanglijstjes, de lootjes en het geld 

zijn in de groepen besproken en uitgedeeld. Het is natuurlijk altijd een heel werk om een surprise 

te maken, maar het is vooral ook leuk om er iets moois van te maken. Probeer bij het maken van 

de surprise te denken aan degene voor wie je hem maakt en vooral ook of hij of zij hier blij mee is 

(dus geen vieze dingen…). De leerlingen gaan deze dag allemaal gewoon de hele dag naar school.  

 

vrijdag 6 december  

We starten een uurtje later; om 9.30 uur! Iedereen mag een cadeautje meenemen om te laten 

zien en / of mee te spelen. Wilt u er om denken dat kwetsbaar speelgoed of speelgoed met kleine 

onderdelen niet zo geschikt is voor op school!!! 



 

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

Studiemiddag: 

Het was weer een zeer interessante middag. De focus lag dit keer op herkenningen, signalering 

en kenmerken van leerlingen met een speciale zorgvraag. We hebben weer een aantal vragen / 

opdrachten waar we mee verder kunnen.  

 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

   ‘Wat je ook doet, probeer iets.’- Franklin Roosevelt                   

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!  
December 

 
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. 

 

 

 

Donderdag 12 December: KNUTSELEN MET OESTERS 

 

Vanmiddag gaan we versieringen knutselen voor kerst met  

prachtige oesters. De mooiste zelf gemaakte versieringen  

zullen vandaag ontstaan! We zijn op dit moment nog druk bezig met het maken van voorbeelden 

maar dat het mooi en chique wordt is het zeker! Onder het genot van wat drinken en gezellige 

kerstmuziek zijn we heerlijk samen! 

Geef je dus snel op!!! 

Leeftijd: vanaf 8 jaar 

Aanvang: 14.45 -15.45 uur 

 

Maandag 30 December: LEGOMIDDAG 

Tijdens deze inmiddels jaarlijks terug komende middag gaan  

we heerlijk samen de prachtigste bouwwerken maken van Lego.  

Vind je het leuk om  

gave voertuigen, gebouwen of hele steden te maken, het kan allemaal.  

Geef je snel op!! 

Leeftijd: vanaf 4 jaar ( 4 en 5 jarigen wel onder begeleiding van een ouder) 

Aanvang: 13.00 - 16.00 uur 

(Je mag een lego onderplaat meenemen van thuis, zet dan wel even je naam erop.)  

 
 
 
 

http://www.kickmee.nl/

