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NB. belangrijke data die al gepland staan: 

8 januari en 26 februari maart: iedereen uit om 12.30 uur; leerkrachten gaan op nascholing B.H.V 

en brand. 

Beste ouders, 

De laatste nieuwsbrief van 2019 al weer. De tijd vliegt als zand tussen de vingers door; een teken 

dat we ons niet vervelen….. 

Na de kerstvakantie zullen de besturen van alle onderwijsstichtingen met een gezamenlijk 

standpunt komen over een mogelijke nieuwe staking eind januari.  

 

Lopende zaken / organisatie: 

Luizenpluis: 

Een onderwerp waar regelmatig over gesproken wordt op school met de ouders die dit coördineren, 

met de ouders die controleren en met ouders van leerlingen die helaas regelmatig worden 

‘getroffen’  door deze plaagbeesten / plaaggeesten. 

Het controleren op school is ‘een service’ aan ouders, leerlingen en leerkrachten om een mogelijke 

uitbraak van beestjes zo snel mogelijk in de kiem te smoren. Het is echter ook zo dat alle ouders 

zelf ook nog moeten controleren want je ziet niet alles en een beestje loopt heel snel (over) en 

verspreidt zich weer.  

Helaas is het zo dat de ene mens blijkbaar sneller en vaker last heeft van ‘hoofdhuisbewoners’  dan 

anderen. Het heeft niets met hygiëne te maken en het is ‘gewoon balen….’.  

Het beste advies is nog steeds: kammen, kammen, kammen…. En, lang haar vast op school is nog 

steeds ook een heel goed advies. 

U bent altijd welkom bij het ‘luisinloopspreekuur’ op donderdag (8.30 – 9.00 uur) voor vragen en 

controle.  Als u op het whiteboard naast de klas leest dat er controle is in de groep aub geen lak of 

gel in de haren of zeer ingewikkelde kapsels.  

 



Kerst:  

De school is prachtig versierd met behulp van de ouderraad en een flink aantal hulpouders, de 

klassen zien en sfeervol uit en deze week komen de kerstboompjes met de kerstgerechten weer bij 

de deur te hangen. Voor alle uitleg, tijden en alle andere informatie rondom de kerst ontvangt u in 

de loop van deze week een extra brief per mail. Hierbij alvast wat eerste informatie: 

 

Sint is nog in het land, maar Kerst komt er weer vlak achteraan. 

We gaan net als vorig jaar een kerstochtend (19/12) houden waarbij gezelligheid en saamhorigheid 

voorop staat! Dit gaan we weer doen door alle groepen door elkaar te gooien. Een ander onderdeel 

deze ochtend is het kerstoptreden. Iedere klas mag optreden.   

Het kerstdiner blijft op dezelfde tijd. Dit betekent dat we van 17.30 tot 19.00 uur met de kinderen 

tijd hebben om te eten en dat ouders bij de klassen kunnen intekenen wat ze willen maken/kopen. 

Iedere klas krijgt 2 kartonnen kerstbomen. Deze hangen bij de deur. Op de boom staan hapjes die 

ouders kunnen maken. De ouder die deze kerstbal pakt, gaat dit hapje maken. Het is handig om 

uw naam bij het hapje schrijven op de kerstboom zodat de leerkrachten weten wie wat maken.  

We willen ook met iedere leerling een kerststukje maken. Dit doen we op dinsdag 17 december. Op 

de witte bordjes naast de deur kunt u aangeven of u deze ochtend (en misschien nog een klein 

stukje middag) hierbij kunt assisteren in de aula?  

 

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

Voortgezet onderwijs:  

De komende periode is voor de leerlingen (en de ouders) van groep 8 een spannende tijd. De 

scholen voor voortgezet onderwijs zullen de komende periode hun deuren openen voor 

geïnteresseerden en dat is altijd best leuk én spannend. Ook zullen wij met school naar een aantal 

open dagen gaan. Er is een algemene informatiebrochure, maar u kunt ook altijd informatie 

terugvinden en krijgen op de VO school zelf. Deze links geven u misschien ook extra informatie: 

https://www.devogids.nl/informatie-voor-ouders/ 

https://schoolkeuzehulp.nl/naar-de-brugklas/ 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

 

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen

 

 

 

https://www.devogids.nl/informatie-voor-ouders/
https://schoolkeuzehulp.nl/naar-de-brugklas/


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/

