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Beste ouders / verzorgers,  

Wij vragen u vriendelijk én met klem om Parro in de gaten te houden. Helaas hebben wij ook te maken met meer 

zieke leerlingen en collega’s en Parro is ons communicatiekanaal om bijv. afwezigheid te melden.  

 

Lopende zaken / organisatie: 

Update huidige situatie rondom aanscherping maatregelen corona: 

Zoals wij u eerder hebben toegestuurd hebben we vanuit Present een zeer duidelijke brief opgesteld. Hierin vindt u de 

richtlijnen voor de komende periode, voor thuisonderwijs en / of afmelden bij ziekte. 

Deze brief vindt u op Parro 15-11-21. 

Wij willen onze leerlingen zo veel mogelijk en zo veilig mogelijke op school les geven en les blijven 

geven, dat is uitgangspunt.  

Wij vragen u dan ook vriendelijk de richtlijnen uit de brief te volgen en Parro dagelijks te lezen. 

Daarbij vragen wij u ook buiten afstand te houden tot elkaar en alleen in school komen op verzoek van of na afspraak 

met de leerkrachten / ib of directie. Ook het dragen van een mondkapje is op school weer verplicht / de afspraak voor 

‘mensen van buiten’.    

 

Voor t Padland ter info i.v.m. onze werkwijze: 

Op dit moment hebben we meerdere positieve besmettingen op een van de andere locaties. Ook door het 

aangescherpte advies van thuisblijven bij een besmetting in het gezin, zitten er meerdere leerlingen thuis.  

Op het moment dat er leerlingen thuis zitten met een positieve besmetting melden we dit – zonder naam – aan de 

ouders van die groep (via Parro). Als het drie leerlingen zijn, gaat deze groep minimaal vijf dagen in thuisonderwijs. 

Wij vragen alle ouders alert te zijn en te blijven. Het lijkt er gelukkig op dat onze leerlingen – jongere mensen – niet 

ernstig ziek zijn, maar er zijn nog steeds heel veel mensen zeer kwetsbaar, ook vanuit andere aandoeningen.  

 

Sinterklaas: vrijdag 3 december:  

In verband met het Sinterklaasfeest worden de kinderen op vrijdag 3 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 3 december 



de parkeerplaats en het plein zo ruim mogelijk laten?! Ouders / verzorgers en kleine broertjes of zusjes zijn 

hierbij (buiten) natuurlijk van harte welkom maar denk om afstand!!!!.  

Als Sint is aangekomen gaan we allemaal (ouders helaas niet) 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!!! 

 

Kerstviering:  

Over de organisatie rondom het kerstfeest krijgen de leerlingen een aparte informatiebrief mee; er wordt in ieder 

geval al druk over gesproken en het belooft heel leuk en gezellig te worden. Via de eerdere ouderhulpbrief is 

gevraagd wie kan komen helpen met versieren (en opruimen). Mocht u een gaatje over hebben, alle hulp is welkom! 

 

Voor beide feesten houden we de richtlijnen goed in de gaten. We maken er een feest van voor onze 

leerlingen op school en we vragen u vriendelijk om afstand te houden. 

 

 

 

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

Sintfeest: 

Op basis van voortschrijdend inzicht en een beslissing van de directie, zal Sinterklaas dit jaar ook naar onze school 

zijn roetveegpieten mee nemen. We hebben zin in een super gezellig feest waarbij de kinderen centraal staan. De 

voorbereidingen zijn top en we zien uit naar een geweldig feest. 

 

Veiligheid op de parkeerplaats: 

Wij merken dat het s ochtends heel goed gaat met parkeren rondom school. Omdat ouders niet langer mee naar 

binnen kunnen, is de doorstroming beter. ’s Middags is dit helaas niet aan de orde. Onze parkeerplaats is beperkt. 

Er staan ook steeds meer auto’s van andere mensen. Graag zo veel mogelijk lopend of met de fiets komen en om 

anders uw auto verderop én veilig voor anderen, u zelf en voor onze leerlingen weg te zetten! 



 

Tot slot:  

Spreukje:   

 “Als we om elkaar denken, wordt het leven echt een stukje mooier….”   (IvH) 

Namens het team,    Ingrid v. Heezen 

 

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

Berend Botje zoekt gastouders in Venhuizen! Werk je graag met kinderen? Woon je in Venhuizen? Dan zijn 

we op zoek naar jou!  

We zoeken op dit moment gastouders in Venhuizen of de omgeving hiervan. Cis is bemiddelingsmedewerker 

voor deze regio: “Ik leg je graag uit hoe je het gastouderschap kunt combineren met de zorg voor je eigen 

gezin”.  

Je bepaalt zelf welke dagen en tijden je wilt werken. Je bent namelijk niet in dienst van het 

gastouderbureau, maar je ontvangt een opvangvergoeding per uur per kind. Wil je opvang bieden aan één 

of meer baby’s of liever aan basisschoolkinderen? Of misschien wil je liever bij een gezin thuis opvang 

bieden? Het kan allemaal! 

Hoe ziet een dag eruit 

Ben je nieuwsgierig geworden, maar heb je nog niet echt een idee hoe een dag eruit kan zien? Bekijk dit 

filmpje: Een dag bij een gastouder van Berend Botje. 

Opleidingsmogelijkheden  

Wil je gastouder worden, dan moet je minimaal een MBO-diploma Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 

hebben. ‘Maar mocht je niet over een goedgekeurd diploma beschikken, dan helpt Berend Botje je om via 

een speciaal traject dit alsnog te halen’, aldus Cis. Een lijst van alle goedgekeurde diploma’s is te vinden op 

de website berendbotje.nl. 

Persoonlijke begeleiding  

Berend Botje biedt gastouderopvang in bijna heel Noord-Holland. In elke regio is een 

bemiddelingsmedewerker actief, die gastouders en ouders met elkaar in contact brengt. Cis Meijssen is 

bemiddelingsmedewerker in Venhuizen, zij helpt je graag en beantwoordt al je vragen. Je kan haar bereiken 

via c.meijssen@berendbotje.nl.  

Vind meer informatie over gastouderopvang op onze website berendbotje.nl of bel ons  via 088-2337140. 

 

 

https://www.berendbotje.nl/werken-bij/gastouder/downloads-formulieren/
mailto:c.meijssen@berendbotje.nl
http://berendbotje.nl/

