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25 nieuwsbrief 5 
uitnodiging 10 minutengesprekken via Parro 

 

  
Beste ouders / verzorgers,  

Buiten wordt het ineens echt herfst. Ook weer leuk. Buiten lopen door de plassen, kastanjes en 

eikeltjes zoeken. Allemaal leuke activiteiten ook strakjes voor in de herfstvakantie. 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Verlofaanvragen: 

Wij zijn heel blij dat heel veel ouders Parro zo goed weten te vinden. School stuurt prachtige foto’s en 

berichten over wat er in de klas gebeurt. Er worden oudergesprekken en bezoekjes via Parro ingepland 

en ook voor korte berichten werkt Parro heel goed. De laatste aanpassing is dat ouders hun kinderen 

af kunnen melden via Parro. Ook dit is een handige toevoeging, maar we hebben hierbij twee ‘maar-

en’: 

Allereerst: de leerkrachten zijn vanaf 8.20 uur buiten en / of actief met hun leerlingen bezig. Wilt u uw 

kind(eren) dus ruim op tijd afmelden. (via Parro of telefonisch natuurlijk) 

Ten tweede: het aanvragen van verlof kan niet via Parro. Dit kan alleen via het formulier op de 

website of direct bij de directie. Website: https://www.padland.nl/voor-ouders/aanvraag-verlof-of-

vakantie 

 

Luizenpluis 

De leerkrachten hebben een overzicht gekregen van de ouders die zich voor hun groep hebben 

opgegeven voor de luizenpluis. 

Opzet is nu dat iedere groep (leerkracht) samen met de ouders van hun groep komen tot een 

gezamenlijk moment van ‘pluizen’. Steeds in de eerste week na een lange vakantie, maar in ieder 

groep dus waarschijnlijk op een ander moment. De leerkracht van de betreffende groep geeft de 

ouders een seintje wanneer er in hun groep controle is. Ook neemt de leerkracht contact op met de 

ouders als er luizen of neten worden gevonden. 

 

 

 

https://www.padland.nl/voor-ouders/aanvraag-verlof-of-vakantie
https://www.padland.nl/voor-ouders/aanvraag-verlof-of-vakantie


Schoolfruit 

We zijn weer ingeloot! De groente- en fruitleveringen lopen van 15 november 2021 t/m de week van 

22 april 2022. Wij eten het fruit op woensdag t/m vrijdag en u hoort steeds op donderdag welk 

groente of fruit er de volgende week wordt gebracht (en gegeten). 

 

Pokémonkaarten 

Onze leerlingen zijn volop in de ban van de Pokémonkaarten. Zo grappig en leuk om dit na zo veel 

jaren weer terug te zien.  

Wij zien leerlingen onderling ruilen en dit gaat meestal goed. Wilt u dit ook met uw zoon of dochter 

bespreken? Niet ruilen als je dit niet wil! Ook horen wij dat er na schooltijd met leerlingen van buiten 

onze school wordt geruild en dit gaat helaas niet altijd goed begreep ik vorige week.  

Advies: De kaarten zijn prachtig en zeer gewild, misschien niet mee nemen na schooltijd? 

 

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

Rots en water training: 

Bij ons op school staat het ‘goed omgaan met elkaar, contact en er SAMEN uit komen’ voorop. 

Hiervoor gebruiken we diverse methodes en methodieken, maar vooral ook communicatie en 

gezond verstand. 

Naast de training klassenkracht en de aanvulling op de scholing van de Kanjertraining zetten we 

voor leerlingen met een specifieke zorgvraag de ‘rots en water’ training in. Op locatie ‘t Padland  

geeft juf Saskia deze training. Soms alleen voor leerlingen van t Padland, soms ook voor 

leerlingen van de andere locaties (/ op de andere locaties). 

Vorige week heeft juf Jolanda, ib van de Roelof en Jan Luykenschool, deze training ook met 

succes gevolgd. Hoe fijn is het dat beide collega’s elkaar en onze leerlingen nu nog meer en 

beter kunnen helpen. 

Info rots en water: 

https://www.rotsenwater.nl/inhoud-en-ontwikkeling/wat-is-rots-en-water/ 

 

online magazine voor ouders - Zorg goed voor jezelf 

Van 4-10 oktober 2021 is de Week van de Opvoeding. Dit is een landelijk initiatief van het 

Nederlands Jeugd Instituut (NJI) met als thema: Vertel eens… 

Tijdens de week van de Opvoeding wordt er op een positieve manier aandacht besteed aan 

opvoeden en ouderschap. Voor ouders is er een online magazine uitgebracht met als thema ‘Zorg 

goed voor jezelf’. In het magazine staan artikelen over goed voor jezelf zorgen als ouder, 

vaderschap, de eerste 1000 duizend dagen, pandemie & natuurrampen, werk en gezin 

combineren en interviews met ouders en professionals. Nieuwsgierig? Het magazine is vanaf nu 

online! Zie: Online magazine voor opvoeders: Goed voor jezelf zorgen. 

Het online magazine gaat over goed voor jezelf zorgen als ouder. Als het goed gaat met jou als 

ouder of opvoeder voel je je prettig en kun je beter voor je kind zorgen. Ook geef je een goed 

voorbeeld. Lees in dit magazine verhalen van ouders en professionals uit heel Nederland, 

misschien ook wel uit jouw regio! 

 

Quote van een ouder met twee kinderen 

“Iedere dag als ik mijn kinderen naar de voorschool gebracht heb ga ik een half uurtje wandelen. 

Vroeger ging ik snel naar huis, opruimen en koken. Nu ga ik wandelen, en het helpt echt! Ik heb 

veel minder stress. En het lukt me nu veel beter om rustig met mijn kinderen te praten.” 

 

 

https://www.rotsenwater.nl/inhoud-en-ontwikkeling/wat-is-rots-en-water/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.positiefopvoeden.nl%2Fnl%2Fspecial-editions%2Fgoed-voor-jezelf-zorgen%2F&data=04%7C01%7Cingrid.vanheezen%40openbaaronderwijspresent.nl%7Cd3898df0d3174993fab408d984c4d6df%7C14f5ca99dc19429ba840daf6949a6360%7C0%7C0%7C637686803221062985%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FxhJBokBRz%2F%2F5dLxHsc6IFLoVwniztT4WxrB7D4IpnQ%3D&reserved=0


Het online magazine kan via de link of via de QR code geopend worden. 

 

 

DUIK-cultuur 

Na de lessen van de afgelopen weken hopen we na de herfstvakantie gebruik te kunnen maken van 

een dansdocent. We houden u op de hoogte. 

 

Kinderboekenweek en lezen op school 

De Kinderboekenweek nodigt altijd extra uit tot heel veel leuke (samen)lees- en 

voorleesactiviteiten. Op school besteden we hier altijd al veel aandacht aan, maar in deze periode 

is lezen en zijn boeken nog belangrijker. Het  thema is ook zo leuk! Gesprekken, lesjes, creatieve 

beleving, gastlessen, de ideeën zijn legio. Ook thuis is (voor)lezen heel belangrijk en leuk. Deze 

periode is extra uitnodigend om eens langs de bibliotheek te gaan of langs de boekwinkel. 

 

Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Wij doen 

hier als scholen ook aan mee en hebben uw hulp nodig! Zo werkt het: Koop tijdens de 

Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje in 

op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het 

totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen 

voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken.  

Iedereen kan meesparen! Spaart u mee? Wellicht een leuk boek voor de komende feestdagen of 

gewoon omdat het Kinderboekenweek is. Inleveren van de kassabon kan t/m 10 november bij de 

juf van uw kind. We hopen op veel bonnetjes van de Bruna. (let op alleen kinderboeken gekocht 

tijdens de Kinderboekenweek tellen mee) Alvast bedankt.  

 

Tot slot:  

Spreukje:   

                                        

Namens het team,    Ingrid v. Heezen 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 



 

 


