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Beste ouders / verzorgers,  

Wij hopen dat u een heerlijke herfstvakantie heeft gehad; het was in ieder geval ‘herfstachtig 

weer’.  

 

Lopende zaken / organisatie: 

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. 

 

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). 

 

Schoolontbijt of schoollunch vrijdag 5 nov.: 

Ieder jaar schrijven we ons, in het kader van gezond eten ook in voor het nationaal schoolontbijt. Via 

de leerkrachten hoort u hier meer over.  

 

Parkeren: 

Het blijft een punt van aandacht: de verkeersituatie rondom de scholen. Er zijn eigenlijk twee 

piekmomenten waarop heel veel verkeersbewegingen plaatsvinden en waarvoor geen parkeerplaats, 

op- of afrit groot genoeg zou zijn. Daarom: Veiligheid voor alles, voor onze leerlingen en voor u, de 



ouders / verzorgers. En, denk er om dat er borden geplaatst staan langs de groenstroken op t Padland 

(weg) en dat u uw auto altijd kwijt kunt bij de Triangel, bij t Padlandbos of iets verder in de straat. 

 

 

Bag2school:  

Wilt u ook weer denken aan onze actie Bag2school? Alle kleding, dekens, schoenen, knuffels die 

nog hergebruikt kunnen worden, kunt u in tassen of (vuilnis)zakken op school brengen op 3 en 4 

november (s ochtends) as. School krijgt voor iedere ingeleverde kilo een bedrag en ook van dit 

bedrag worden weer nieuwe boeken voor onze schoolbibliotheek gekocht. U mag dit ook doorgeven 

aan buren, familie etc. Ook zij mogen hun tassen en zakken bij ons inleveren! 

    

 

 

 

 

 

 



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

Oudergesprekken: 

De komende periode staat in het teken van oudergesprekken. Via Parro houden we op de hoogte 

van het dagelijkse reilen en zeilen in de groep. Op het moment dat er specifieke vragen zijn 

hebben we altijd direct contact. We wachten dan niet op de tien minuten gesprekken. Soms maken 

we een afspraak voor een gesprek op school, soms sturen we een mailbericht of is er een gesprek 

via de telefoon. De korte lijnen vinden wij heel belangrijk en gelukkig de meeste ouders ook. Wij 

vinden het belangrijk om alle ouders / verzorgers in ieder geval te spreken tijdens de 

tienminutengesprekken. Fijn voor het contact, fijn om over en weer te weten hoe het gaat en 

gewoon goed voor het contact! 

 

Tot slot:  

Spreukje:   

               Herfst. Dan zal ik zelf maar het zonnetje in huis zijn……………….   ;-) Loesje                         

Namens het team,    Ingrid v. Heezen 

 

 

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

Een jaar geleden ben ik begonnen met doppen sparen.  

Afgelopen vrijdag heb ik de gespaarde doppen ingeleverd.  

Ik wil de mensen bedanken die mij hebben geholpen en ik hoop dat jullie mij de komende tijd  

weer willen helpen met doppen sparen voor het goede doel.  Het doel is KNGF  

Groetjes Lara uit groep 8 

                           

Op donderdagavond 4 november van 19.30-20.30 uur organiseert het programma 'In Control of 

Alcohol & Drugs' een online ouderavond 'Opvoeden is vooruit kijken!' voor ouders/opvoeders met 

kinderen van 2-12 jaar, over nu opvoeden en weerbare tieners in de toekomst. 

Stafpedagoog Roos Rodenburg van GGD Hollands Noorden en preventiedeskundige Olga Kruize 

van Brijder Jeugd zullen dit webinar verzorgen en concrete tips en adviezen geven waarmee men 

direct aan de slag kan. Via de chatfunctie kunnen er ook vragen gesteld worden. 

Inhoud: 

Als ouder heb je enorm veel invloed op je nu nog jonge kind. Die invloed is zo sterk dat kinderen 

dat meenemen in het opgroeien tot zelfstandige en weerbare tieners. Hiermee help je jouw 

latere tiener bij het omgaan met groepsdruk, zoals bijvoorbeeld bij ‘nee’ zeggen tegen alcohol en 

drugs. 



Hoe werkt dat? In deze online bijeenkomst nemen wij ouders/opvoeders mee in: 

• hoe ouders voorbeelden zijn voor hun kinderen; 

• hoe ouders (zelf)vertrouwen mee kunnen geven aan hun kinderen; 

• hoe je kinderen leert hun behoeften even uit te stellen; 

• hoe de relatie die je met je kind hebt hierin een rol speelt. 

 

Het webinar is gratis en men kan eenvoudig deelnemen achter de eigen 

computer/tablet/telefoon. 

   

 


