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Beste ouders / verzorgers,  

Wij hopen dat u een gezellig Sintfeest heeft gehad. Ik herhaal nogmaals bewust de Corona info. Het is veel en 

vooral verwarrend. Als u het leuk vindt om hierover ook even te lachen kan ik u onderstaand filmpje aanraden. Ik 

weet ook dat niet iedereen dit leuk zal vinden, het is bedoeld met een knipoog. 

https://www.youtube.com/watch?v=LFHjcQyEnEY  

 

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’.   

 

Ter info i.v.m. onze werkwijze: 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.  

 

De feestdagen: 

Sinterklaas was op de dag zelf echt heel leuk en zeer relaxt. Onze hulp Sinterklaas en hulppiet hebben het 

geweldig gedaan samen met de ouderraad en de Sintcommissie. Dat het anders was dan gepland, dat had u al 

begrepen, maar wij zagen allemaal stralende koppies op het plein en in de groepen. En wat een top actie om deze 

https://www.youtube.com/watch?v=LFHjcQyEnEY


hulp/les Sint en Piet met een Les auto aan te laten komen. Complimenten voor het snelle schakelen dus! (deze 

opmerking is leuker als je hem nog  een keer na leest ;-)) .De Sintsurprises waren geweldig, wat knap van jullie 

allemaal. 

 

Kerstviering:  

Over de organisatie rondom het kerstfeest krijgen de leerlingen  en u aparte informatie; er wordt in ieder geval al 

druk over gesproken en het belooft heel leuk en gezellig te worden.  

Let op: Wij hebben afgelopen week de bewuste keuze gemaakt om de kerstviering een week te vervroegen. Dit om te 

voorkomen dat Coronamaatregelen – net als vorig schooljaar – een streep door deze viering zetten. 

We houden ons natuurlijk ook aan de richtlijnen qua tijden, wat geldt voor anderen geldt ook voor ons, dus het 

kerstfeest wordt overdag gevierd.  

Voor de hele periode en alle activiteiten 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. 

 

De komende kerstvakantie, ons schoolplein en veiligheid: 

De afgelopen jaren was het iedere keer zeer spannend hoe we de schoolplein en de school zouden aantreffen tijdens 

de kerstvakantie en na oud en nieuw. We maakten (en maken) afspraken met de politie, rijden zelf vaker langs, maar 

het blijft een ‘spannend gedoe’. Dit keer hopen we nog beter voorbereid te zijn: alle (toegankelijke) regenpijpen 

zullen voorzien worden van speciale opbouw; er zullen lampen met sensoren worden opgehangen en er komen 

camera’s. Een speciaal verzoek aan u: als u iets ziet of hoort: wilt u a.u.b. de politie bellen? Dat is nodig om stappen 

te kunnen zetten. 

 

 

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

Schoolgelden: 

Onze ouderraad int ieder jaar de vrijwillige ouderbijdrage. In een volgende nieuwsbrief hoort u hier vast meer over. 

De betaling is vrijwillig en wordt zeer op prijs gesteld. Als u hierover iets wil vragen of zeggen, bent u welkom bij de 

Or of de directie. 

 

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! 

 

Kanjer, Blink, Samenwerken, presenteren, techniek en technologie: 

Je zou het bijna vergeten door de organisatie van zo veel dingen naast onze geweldige school, maar in school gaat 

het ‘gewoon’ door voor, met en door onze leerlingen. Ik heb de afgelopen weken geweldige situaties meegemaakt 

van elkaar helpen bij huiswerk, de leerkracht helpen als een andere groep met een bepaalde taak uitviel, grote 

leerlingen die jongere hielpen (en omgekeerd). Dit alles vanuit een geweldige sfeer en saamhorigheid. 



Ik heb geweldige creatieve uitspattingen gezien in knutselopdrachten. Ik heb techniek en technologie voorbij zien 

komen in werkstukken, surprises, uitwerkingen van de Blinkthema’s en wat hebben de leerlingen onwijs hun best 

gedaan op de gedichten bij de  pakjes.  

Hier doen we het voor dus! 

 

 

Tot slot:  

Spreukje:   

 ‘Geven is nog leuker dan krijgen’ 

Namens het team,    Ingrid v. Heezen 

 

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

Hieronder een mailing van de brede school Wijdenes. Alle richtlijnen en adviezen gelden natuurlijk ook 

voor deze bijeenkomst. 

 


