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Beste ouders,  

Wij hopen dat iedereen deze week kan genieten van warmere temperaturen en zonneschijn voor 

de broodnodige vitamientjes.  

 

Corana / verkoudheid informatie: 

Wij proberen u steeds zo goed mogelijk op de hoogte te houden en ook vanuit het bestuur heeft u 

afgelopen week informatie gekregen over hoe we binnen onze Stichting omgaan met de richtlijnen 

en de gevolgen. 

We begrijpen dat het lastig is en steeds lastiger wordt, maar aan ouders wordt gevraagd nog 

steeds zo veel mogelijk buiten te blijven. Als u binnen komt, heeft dat een onderwijsinhoudelijke 

reden (begeleiding van bijv. de bieb) of is dat op verzoek van de leerkracht(en). In alle gevallen 

geldt: niet binnen komen met klachten en anderhalve meter houden. Dit zijn ook vragen die wij 

‘moeten’ stellen bij binnenkomst nml. 

Als u onverhoopt toch iets moet langsbrengen, wilt u dan kloppen op het raam van de groep van 

uw zoon / dochter? 

GGD-melding: 

Wij volgen de richtlijnen van de GGD en geven aantallen en groepen door waar meer de drie 

leerlingen (met of zonder de leerkracht) ziek zijn. Dit gaat om aantallen, niet om andere gegevens 

(AVG proof) 

Ventilatie 

Zo lang het zulk mooi weer blijft, is het zeker geen probleem, maar ook als het frisser wordt zullen 

we ramen en deuren open laten staan en / of de boel flink door laten waaien. Alle gebouwen zijn 

gebouwd volgens bouwbesluiten, maar extra aandacht kan o.i. ook geen kwaad. Extra aandacht zal 

er voorlopig wel blijven rondom (ook) dit punt ook vanuit de GGD, gemeente en ons bestuur. 

 

 



 

Namens OR / MR en school – informatieavond op 7 september as.: 

Informatie vanuit de Ouderraad 

Vorige week hebben wij u het financieel overzicht schooljaar 2019-2020 toegestuurd. Daarin heeft 

u kunnen zien dat er een flink bedrag 'over' was van vorig schooljaar. Er waren inderdaad enkele 

activiteiten die wij in samenwerking met de leerkrachten niet hebben kunnen organiseren zoals 

bijvoorbeeld de sportdag. Ook de paashaas die de kinderen gewoonlijk een bezoekje komt brengen 

op school was i.v.m. Corona helaas niet mogelijk, maar daar hebben we op een andere manier toch 

invulling aan kunnen geven. 

 

In de maand september staat de Floralia altijd centraal waarbij leerlingen uit groep 8 en groep 1/2 

 prachtige mozaïeken maken van dahlia's. Ook dit gaat dit jaar jammer genoeg niet door. En naast 

dit evenement zullen er de komende tijd nog veel meer feesten zoals Sinterklaas en Kerst zijn 

waarbij de Ouderraad altijd een actieve rol in heeft. 

Uiteraard hebben we geen zicht op het verloop van Corona en of dit consequenties heeft voor onze 

bijdrage als OR, maar graag willen wij u mededelen dat wij als OR zullen kijken naar 

mogelijkheden m.b.t. deze feesten. Het bedrag dat wij 'over' hadden van vorig schooljaar zullen 

wellicht inzetten om iets 'extra's te kunnen organiseren bij één van de thema's waarmee op school 

gewerkt wordt. 

 

OPROEP 

Lijkt het u leuk deel uit te maken bij activiteiten op de school? Wilt u een actieve bijdrage leveren 

aan de school van uw zoon/ dochter?  

Wij zijn op zoek naar OR - leden! 

Neem contact op met annejitskevanvliet@gmail.com/ 06-24146863 als u interesse heeft of meer 

informatie wilt. 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Uitleg (school)toets, eindtoets groep 8 en VO ouders groep 7 en 8: 

Met de ouder / verzorger die mij een vraag heeft gesteld heb ik reeds persoonlijk contact op 

genomen. Iets gezamenlijks gaat dus niet door. U kunt de komende maanden natuurlijk nog van 

alles vragen aan de leerkrachten en / of aan de directie. 

 

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

Vijf studiemiddagen schooljaar 20 – 21: 

Eerste studiemiddag: 

Afgelopen week hebben wij een zeer inspirerende bijeenkomst mee gemaakt o.l.v. van een 

mevrouw van de uitgever van Blink Werelden. Blink Werelden is een geïntegreerde methode waarin 

alle (vak)onderdelen zoals o.a. aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek een plekje 

hebben. Vanuit thema’s worden leerlingen gevoed in kennis en vaardigheden, maar ook in 

onderzoeken, in samenwerken en ontdekken. We starten er deze weken mee, we zijn heel 

enthousiast en benieuwd. 

 

 

 

 

 

 

http://annejitskevanvliet@gmail.com/


Lezen, voorlezen, samen lezen: 

Het is altijd net toveren, het moment dat een kind letters begint de herkennen. De blijdschap op 

zo’n koppie bij het zien van ‘zijn of haar letter….’; dit blijft magisch. Lezen, voorlezen, samen lezen 

is en blijft super belangrijk. Voor de een iets wat moet, voor de ander het ontdekken van nieuwe 

werelden en mogelijkheden. De komende periode is het Kinderboekenweek. Het ultieme moment 

om naar de bibliotheek te gaan of naar de boekwinkel. De bibliotheek is gratis voor kinderen tot 18 

jaar en echt top! 

Op school openen en sluiten we deze Boekenweek samen. Het thema is ‘en toen’…. Leuk! 

 

In de bijlagen vindt u informatie van de bibliotheek rondom de Kinderboekenweek. 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

                              

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 

 

 

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

In de losse bijlagen een nieuwsbrief over lastige eters van onze ouder- en kind adviseurs Caroline en 

Elles. Informatie en tips over een voor veel ouders / verzorgers zeer herkenbaar probleem (helaas). 

 

 


