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Beste ouders,  

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe schooljaar. Welkom aan alle nieuwe (en oude) leerlingen, 

nieuwe (en oude) ouders / verzorgers en aan alle leerkrachten. Wij hebben er weer zin in, we 

hopen u en de kinderen ook? Deze nieuwsbrief wordt via Parro en de eerste keer ook via Parnassys 

verstuurd zodat we zeker weten dat iedereen alles binnen krijgt. U krijgt deze week de 

jaarkalender mee op papier (één per gezin). Wij hopen dat deze een prachtig plekje in uw huis zal 

krijgen! I.v.m. ‘dubbele adressen’  kunt u een extra exemplaar aan de leerkracht vragen. 

 

Een warm welkom voor juf Deirdre in de onderbouw en in groep 7. 

 

Parro – oudercommunicatie app: 

Afgelopen week hebben wij een aantal berichten verstuurd via onze oudercommunicatie app Parro. 

Ieder jaar moeten we deze app opnieuw activeren en de groepen klaarzetten. In 90 % van de 

gevallen gaat het gewoon goed. Mocht u deze week geen Parro berichten hebben ontvangen, wilt u 

dat in uw mailbox (mailboxen / spam) kijken of u een inloglink heeft ontvangen. Mocht u geen 

Parro bericht hebben ontvangen en geen inloglink, wilt u dit dan aan de leerkracht van uw zoon of 

dochter of aan mij aangeven met daarbij het mailadres waarop u de link wil ontvangen. 

 

Wijziging in gegevens: 

Mochten er in uw woonadres, telefoonnummer of emailadres wijzigingen zijn opgetreden, wilt u dit 

dan aub zsm zelf in Parro wijzigen.  

 

 



Namens OR / MR en school – informatiemiddagen: 

Ivm de informatie in / over de klassen en de MR en OR:  

De bedoeling is / was om dit schooljaar weer een inloop te plannen waarop ook de ouderraad en 

medezeggenschapsraad eea kunnen vertellen van hun activiteiten. Maar, het is heel spannend of 

we deze middagen überhaupt al door kunnen laten gaan. Zoals het er nu naar uit ziet, worden deze 

bijeenkomsten nog steeds afgeraden. Waarschijnlijk sturen wij u de klassen / ouderinformatie via 

de mail toe. U hoort hierover later meer. 

 

Alvast om over na te denken en zie de flyer onderaan de nieuwsbrief: 

De ouderraad bestaat uit een groep betrokken ouders die helpen bij (het bedenken en bij) de 

uitvoering van een flink aantal activiteiten zoals Sint, Kerst, sportdag, schoolreisje…. De ouderraad 

heeft altijd ruimte voor helpende en meedenkende ouders. Silvia van Beers en Patricia Nijman 

hebben zich inmiddels aangemeld als nieuw lid, welkom alle twee. We zijn alleen nog op- zoek naar 

een penningmeester. Cilia en AnneJitske zijn herkiesbaar (sept), dit wordt natuurlijk nog gekoppeld 

aan de info over de ouderraad / inloop. 

Meer informatie over de Or ontvangt u later via de Or. (Voorzitter) OR: 

annejitskevanvliet@gmail.com    

 

Lopende zaken / organisatie: 

Schoolzwemwedstrijden op woensdag 8 september. 

Alle kinderen van groep 3 tot en met groep 8, die een zwemdiploma hebben, kunnen op deze 

middag meedoen aan de schoolzwemwedstrijden in het Hemmerven. Er zijn geen kosten aan 

verbonden. Er wordt gezwommen per leeftijdsgroep en gesplitst in jongens en meisjes. De 

wedstrijden starten om 14.30 uur en er wordt begonnen met de jongste kinderen. Het zou heel 

leuk zijn als heel veel kinderen van ‘t Padland mee gaan doen. Iedereen kan zich opgeven bij de 

eigen leerkracht (info via de leerkracht, waarschijnlijk volgende week). Winnen is mooi, meedoen is 

prachtig! Geef je op! 

 

EU-schoolfruit: 

De vooraanmelding voor de weken EU schoolfruit gaan we begin september weer doen. Het is wel 

altijd weer spannend of het gaat lukken….. Wij houden u op de hoogte! Vriendelijk verzoek: wilt u aub. 

zelf ook weer denken om gezonde pauzehapjes en gezond drinken. En, om onze afvalberg te 

verkleinen, drinken aub. in goed afsluitbare bekers (geen pakjes) en eten in trommeltjes! 

 

Jaarkalender: 

Ook dit schooljaar ontvangt u de jaarkalender met alle praktische informatie en belangrijke data. 

Mocht er iets veranderen, dan informeren wij u hierover via onze tweewekelijkse nieuwsbrief. 

 

School geschilderd: 

Onze school ziet er echt prachtig uit, we zijn er hee trots op. Op facebook kunt u een korte 

impressie zien. Omdat we het heel jammer vinden dat we u nog niet allemaal tegelijk de school in 

mogen laten komen en omdat we heel goed begrijpen dat u graag wil weten waar en hoe uw 

kind(eren) zit(ten), zullen we u via Parro uitnodigen om in te tekenen voor een bezoekje op 

school. De anderhalve meter en het thuis blijven bij klachten zijn voorlopig nog gehandhaafd. 
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Aanwezigheid directie: 

Omdat ik ook dit schooljaar verantwoordelijk ben voor meerdere scholen binnen onze stichting, heb ik 

een schema gemaakt op welke dagen ik waar aanwezig ben. Dit schema vindt u in de gang bij het 

directiekantoor. In principe start ik maandag en woensdag op t Padland, en blijf ik daar de hele dag 

(als er geen afspraken buiten school zijn). De andere dagen start ik op een van de andere locaties 

maar ben ik altijd bereikbaar via ingrid.vanheezen@openbaaronderwijspresent.nl en kan ik, op 

verzoek / afspraak, altijd naar school komen. 

 

 

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

Kanjerweek: 

De eerste week van het schooljaar. Altijd leuk, spannend, wennen, elkaar leren kennen…… Om 

leerlingen, de groep en de leerkracht samen een goede (nog betere) start te laten maken staat de 

eerste week vooral in het teken van de Kanjertraining. Samen (opnieuw) de regeltjes en afspraken 

na lopen, samen dingen ervaren en delen.   

 

Ook de input vanuit ‘klassenkracht’ zullen we gaan gebruiken om SAMEN = veilig, fijn, open, …. , 

nog meer inhoud te geven. 

 

Externe deskundigen in school: 

Fysiotherapie: Net als vorig jaar hebben we ook dit jaar een fysiotherapeute bij ons op school om 

leerlingen te begeleiden die hiervoor in aanmerking komen (helaas geldt dit niet voor iedereen). 

Dit scheelt ouders en leerlingen (reis en dus onderwijs) tijd en is heel plezierig voor de 

doorgaande lijn.  

 

Logopedie: Via de gemeente mogen wij een logopediste inzetten voor leerlingen die nog 

nauwelijks bekend zijn met de Nederlandse taal; zgn NT2 begeleiding. We zijn echt druk bezig 

om te kijken of we het ook voor andere leerlingen en ouders mogelijk kunnen maken om de 

begeleiding van een logopedist op school te krijgen. De regeltjes zijn best streng, maar we zijn 

intern druk aan het puzzelen. 

 

Begeleiding op school: ouder – kind adviseur: Caroline van Duuren en Elles Keuper 

Voor veel ouders zijn Caroline van Duuren en Elles Keuper  bekende gezichten. Zij begeleiden al 

langer ouders en kinderen op school vanuit Topvoedpakket en vanuit de aanschuiftafels binnen de 

gemeente Drechterland. Op afspraak komen Elles en Caroline op ‘t Padland. Afspraken kunnen 

lopen via school maar vooral ook vanuit u, de ouder / verzorger.  

Mailadres: C.vanduuren@drechterland.nl of elles@opvoedpakket.nl  
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Algemene informatie: Caroline en Elles willen u graag ondersteunen bij uw vragen of zorg over het 

opvoeden en opgroeien van uw kind. Als Ouder- Kind adviseur luisteren zij , beantwoorden zij 

vragen en bieden zij begeleiding. Soms is één gesprekje al voldoende, soms is er meer tijd nodig. 

Als de situatie ingewikkeld is, maken zij samen met ouders of het kind een plan om de situatie op 

te lossen. Zowel ouders als kinderen kunnen bij Caroline of Elles terecht voor advies. U bent van 

harte welkom. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Caroline werkt vooral met kinderen van 0 – 6 

jaar; Elles met kinderen van 6 >. 

 

Communicatie, contact met ouders en kinderen.  

‘Samen op pad’ 

Communicatie, het maken van heldere afspraken, het uitspreken van verwachtingen en het 

opvolgen van datgene wat is afgesproken heel belangrijk in een organisatie waarin je werkt met 

kleine en grote mensen. Daarbij onze nieuwsbrief, de kalender, de schoolgids, het schoolplein, 

de wandelgangen, de site, de ouderavonden, tien minutengesprekken, het mailverkeer, …., alles 

is communicatie.  

     

Om hier nu heldere lijnen in te houden, waarschijnlijk wel bij iedereen bekend, enige 

aandachtspunten voor leerlingen, leerkrachten en ouders:  

- De deuren van de school gaan tien minuten voor aanvang van de lessen open.  De twee 

bellen gaan om 5 voor half negen en om half negen. Vanaf tien minuten voor aanvang van de 

les is de leerkracht dan ook in zijn of haar groep en nu buiten op het plein aanwezig. Zij / hij 

ontvangt daar de leerlingen met een groet, hand of kort gesprekje. Ouders kunnen nu nog niet 

mee naar binnen komen. Er is  ’s ochtends tijd voor een kort berichtje over en weer. 

Inhoudelijke zaken dienen dan niet besproken te worden, niet door de leerkrachten, niet door 

de ouders. Dit is niet prettig en praktisch vanwege de organisatie, de aanwezige leerlingen en 

andere ouders. Voor inhoudelijke gesprekken vraag je aandacht op een ander tijdstip 

(leerkracht, ouders, ib, dir).  

- Veel inhoudelijk en organisatorisch nieuws wordt verspreid via de nieuwsbrief van de 

school. Hierin staan ook belangrijke data. Oudercommunicatie verloopt zo veel mogelijk via 

Parro. Leerkrachten lezen Parro op hun eigen werkdagen voor en na schooltijd (tot 17.00 uur). 

Onder schooltijd is hun aandacht voor de groep.  

Let wel: via de Parro worden vanuit de school alleen organisatorische berichten verstuurd, 

nieuwsbrieven en / of formulieren. Een ouder kan een inhoudelijk bericht sturen (via Parro of 

per mail) ter kennisname aan de leerkracht (bijv. een uitslag van een onderzoek). Inhoudelijke 

zaken over de leerlingen en / of groep gerelateerde zaken worden niet per mail besproken; 

hiervoor is een persoonlijk gesprek nog steeds zeer belangrijk. 

 

 

- Contact met ouders verloopt op zeer veel verschillende wijzen en om zeer veel 

verschillende redenen. Van informatief en organisatorisch tot gezamenlijk zoeken naar een 



oplossing voor een zorgvraag voor een (eigen) kind of kinderen. Deze gesprekken vinden in 

ieder geval plaats tijdens de geplande tien minuten gesprekken. Indien noodzakelijk kunnen 

hier andere en extra momenten voor gepland worden met leerkracht, ib en / of directie. Indien 

de ondersteuningsbehoefte groot is, gebeurt dit in het ondersteuningsteam.  

- Zoals eerder uitgesproken zijn leerlingen, ouders en leerkrachten samen een team. 

Samen gericht op het ondersteunen en laten groeien van de leerlingen. Hierbij wordt het soms 

best lastig om een scheidslijn aan te brengen tussen professionaliteit en betrokkenheid, tussen 

nog even wel of toch maar even niet. Dit krijg je alleen helder door de kaders duidelijk te 

maken. Kaders in tijd en ruimte, door verantwoording te geven en te nemen en door afspraken 

zeer helder uit te spreken.  Ik nodig u, de ouders, uit hierin mee te denken. Wat kan 

duidelijker, wat mist u?                                                   

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

De ouders van de leerlingen van groep 7 en 8 krijgen de informatie over de NSCCT / NIO toets in de 

week van 13 sept toegestuurd. Op  23 sept. kan er om 19.30 uur via TEAMS of op afspraak extra 

uitleg worden gevraagd / gegeven. Afgelopen jaar bleek dat de PowerPoint voor heel veel ouders al 

helemaal duidelijk was.   

Hierbij voor alle ouders een korte uitleg: In groep 7 krijgen de leerlingen de NSCCT of de NIO (dit 

verschilt per school, uitleg volgt). Ook zal er informatie gegeven worden over de eindtoets groep 8 en 

het voortgezet onderwijs. Deze (zelfde) informatie wordt ieder jaar verstrekt aan ouders van leerlingen 

van groep 7 en 8. Aan de hand van de bevindingen van school (het leerlingvolgsysteem met toets 

uitslagen, inzet etc. van de afgelopen 7 á 8 jaar), de bevindingen van ouders, leerling en leerkracht en 

de uitkomsten van de diverse toetsen, zal een advies verwijzing voor het voortgezet onderwijs worden 

gemaakt.  

 

Nieuws uit de groep(en): 

Excursies ed. 

Als een groep op excursie gaat naar de bibliotheek, de witte schuur o.i.d. proberen we dit van te 

voren op de maandkalender of via Parro te vermelden. Mochten er auto’s nodig zijn, dan vraagt 

de leerkracht dit ook via Parro.    

 

Tot slot:  

Spreukje:   

                                 

        

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 

 

 

 

 

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



Typecursus schooljaar 2021 – 2022 

Klassikale cursus 

Ook het komende schooljaar is er weer de mogelijkheid voor de kinderen van de groepen 7 t/m 8 

na schooltijd deel te nemen aan een typecursus. Deze wordt verzorgd door Westfrieslandtypt. 

 De klassikale lessen bestaan uit 12 naschoolse bijeenkomsten (op school dus); 

 Deze duren elk 35 minuten, plus 4 x 20 minuten huiswerk. Dit is ruim voldoende om aan 

het einde van de cursus minimaal 100 aanslagen per minuut te kunnen typen; 

 Startdatum de 2e week van september en /of de 2e week van januari 

 Er wordt gewerkt met een aantrekkelijk typeprogramma; 

 Slagingspercentage afgelopen jaar 99%; 

 In het programma zit ook een modus om kinderen met dyslexie te ondersteunen; 

 De kosten zijn € 155,- 

 Klassikale cursussen gaan door bij 10 of meer inschrijvingen per school; 

 Reacties van kinderen: https://www.westfrieslandtypt.nl/kinderen/Reacties-van-kinderen 

  

Online cursus 

De online cursus met intensieve begeleiding (ZOOM + typeprogramma + feedback van trainer) 

wordt op maandag en dinsdag gegeven. De online cursus gaat altijd door. De resultaten van de 

online cursus doen niet onder voor de klassikale cursus! De kosten zijn dan € 135,- 

  

Uitgebreide informatie vind je op: www.westfrieslandtypt.nl 

Inschrijving kan gebeuren op de website https://www.westfrieslandtypt.nl/aanmelden/aanmelden-

klassikaal en verplicht u tot niets. 

  

De sluitingsdatum voor inschrijven is 5 september 2021. 

Bellen voor informatie mag ook: 0229 230527 
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