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Beste ouders,   

Na een stormachtig weekje zijn we blij dat we iedereen weer gezond en opgeladen ‘binnen 

hebben’.  

 

Lopende zaken / organisatie: 

Patio: 

Het kan u niet zijn ontgaan: er wordt heel hard gewerkt in en aan de hal bij de kleutergroepen. De 

patio, inpandige ‘tuin’, wordt op dit moment omgetoverd tot een heerlijke extra speel- en 

werkruimte. Dit is al jaren een grote wens van ons: om van de nauwe gang en beperkte ruimte in 

de hal, een prachtige extra ruimte te maken. Het gaat zeer voortvarend, ondanks het slechte weer 

en we zijn super benieuwd hoe het straks echt is! U bent welkom om te kijken en om het te 

volgen.  

 

Hoe u deze ontwikkeling en nog veel meer leuke nieuwtjes, weetjes, foto’s etc. kunt volgen is via 

onze FACEBOOK pagina: OBS ’t Padland.  



Deze pagina wordt zeer druk bezocht merken wij en wij zijn er dan ook heel blij mee en trots op. 

Zeker het bezoeken, volgen en liken waard!  

Op onze website: www.padland.nl vindt u veel achtergrond informatie, de nieuwsbrieven en ook 

hier staan zeer regelmatig nieuwe foto’s en activiteiten op uit de diverse groepen. 

 

afwezigheid juf Sanne, juf Emmy en juf Mieke & welkom juf Kyra: 

Met ingang van gister, maandag 27 februari, is juf Sanne officieel met zwangerschapsverlof. Een 

spannende en leuke tijd! Wij wensen juf veel succes en plezier. Groep 7 heeft nu juf Kyra als 

nieuwe groepsleerkracht: welkom Kyra! 

Juf Emmy zal vanaf deze week haar werkzaamheden gefaseerd weer op gaan pakken, startend op 

een andere locatie. Wij hopen haar weer snel ook op ‘t Padland te zien. 

Helaas is ook juf Mieke door ziekte uitgevallen. Wij hopen dat zij zich snel beter zal gaan voelen en 

zullen u, zo gauw wij meer informatie hebben, op de hoogte brengen.  

 

Bag2school: 

Op donderdag 9 maart as. worden de tassen en zakken met kleding, schoenen etc. weer opgehaald 

door Bag2school. U kunt de zakken inleveren op woensdag 8 maart en op donderdag 9 maart aan 

het begin van de ochtend. Wij zijn zeer blij met de opbrengsten van deze spaaractie en vullen hier 

onze bibliotheek mee aan en ook de organisatie doet veel goed met de door u ingebrachte spullen. 

Voor meer info: www.bag2school.nl 

 

Schoonmaakindeling 14 maart as:   

Onderstaande indeling heeft u ook van de leerkrachten gekregen, maar hierbij als reminder. 

De namen van de ouders staan ook op de white boards. Het wordt zeer op prijs gesteld als 

alle ouders aanwezig (kunnen) zijn, vele handen maken licht werk en het is voor alle ouders 

extra en samen gezelliger. Als u onverhoopt niet kunt, wilt u dan aangeven welke van de 

komende avonden u wel aanwezig kan zijn.   

groep 1/2 juf Annette Ouders / verzorgers van:   

Macy Kort    Yolaine Kappe 

Liva Wachter    Emmy Homan 

 

Groep 1/2 van juf Wineke en juf Sandra: Ouders / verzorgers van:   
Tijs Orsel    Jamie van den Bosch 

Jan Beerepoot   

    

Groep 3A juf Ingrid en juf Krista:   Ouders / verzorgers van:  
Eline Helfensteijn    Melle Peerdeman 

Marlene Kawka  

 

Groep 3B juf Saskia en juf Daphne: Ouders / verzorgers van:  
Sanne van Engen    Kalina Malevicz  

 

 

 

 

http://www.padland.nl/


 

Groep 4 meester André: Ouders / verzorgers van:  
Julian Kunne    Faith Nijman 

Thierry Vreeker    Femke Kramer 

  

Groep 5 juf Sandra en juf Mariska: Ouders / verzorgers van:  
Jante Beemster     Zoé van Lenthe 

George van der Aarde    Fleur Krul 

  

Groep 6 meester Peter en juf Fenna: Ouders / verzorgers van:  
Loïs van Groningen     Thomas Douma 

Robbin Bouwman     Victoria Olejnik  

 

Groep 7 juf Sanne: Ouders / verzorgers van:  
Yoran Hoogewerf     Elise Lakeman  

Eline Zwagemaker 

 

Groep 8 meester Luuk en meester Bert: Ouders / verzorgers van:  
Rosa Oud      Zoë Hilgers 

Zavano Felomina     Eva Vijn  

 

  

 

 

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

’t Padland = Kanjerschool: 

                

Goed omgaan met elkaar is een ‘must’. Goed omgaan als in: met respect, met plezier en vanuit 

gelijk(waardig)heid. Natuurlijk gebeuren er wel eens dingen, want waar meer kleine en grote 

mensen bij elkaar zijn, kun je wrijving krijgen. Maar, over het algemeen zijn wij zeer trots op en 

blij met de wijze waarop leerlingen, leerkrachten én ouders (onderling en) met elkaar om gaan. 

In de nieuwsbrieven vertellen wij regelmatig over de zaken waar wij met leerlingen en ouders 

over praten en waar wij ons als team mee bezig houden. Veel van deze onderwerpen zijn terug 

te voeren naar: ‘communicatie en – dus ook - naar omgaan met elkaar’. 

Deze zaken vragen een juiste houding en inzet en vragen onderhoud en ‘scholing’. Wij gebruiken 

hier op school meerdere dingen bij en voor: school- en klassenafspraken, veel overleg en 

(onderlinge) feedback, ons ‘gezonde verstand’ en de Kanjermethode.  

Deze methode is niet alleen het open slaan van een boek, maar het is vooral ook het herkennen 

van gedrag en communicatie en de mogelijkheid om deze om te buigen in ‘witte petten’ gedrag 

en taal. Door deze lijn in de hele school uit te stralen, door deze taal allemaal te spreken en 

extra in te zetten wanneer nodig, maken wij – samen met u – van onze leerlingen Kanjers met 

een hoofdletter! 



 

open maand obs ’t Padland i.v.m. de  aanmelding van nieuwe leerlingen: 

Een bericht voor al ‘onze’ ouders en leerlingen, maar vooral ook voor al uw vrienden, kennissen, 

buren etc. Ouders en kinderen zijn onze beste ambassadeurs. Als u tevreden en blij bent met 

onze school, vertel het verder. Als u vindt dat ouders onze school in bedrijf zouden moeten zien: 

wijs ze op onderstaand bericht en op het feit dat ze welkom zijn, in de maand maart of op elk 

ander moment op afspraak. 

Aandacht, zorg, betrokkenheid, veiligheid en: samen op 
pad.... 
  
Maart: open maand en aanmelding nieuwe leerlingen 
obs ’t Padland 
 
U bent altijd welkom om de school te bekijken en de sfeer te proeven.  

 
Tel: 0228-541937 of per mail naar ivheezen@padland.nl 
 

Ter informatie: Het kijken op een school, vergelijken van scholen onderling en praten met 

leerkrachten, leerlingen of ouders geeft vaak een heel leuk én helder beeld van hoe het op de 

betreffende school is en maakt de keuze ook een leuke en goede keuze. U kunt in de maand 

maart, maar ook al eerder, een afspraak maken  voor een persoonlijk gesprek en rondleiding via 

541937 of via ivheezen@padland.nl. 

Als er buurkinderen, neefjes, nichtjes, kennissen of familieleden nog op zoek zijn naar een school: 

mond-op-mondreclame is nog steeds de beste reclame!! Op onze site, in onze nieuwsbrief, de 

facebookpagina of in de schoolgids vinden ouders, belangstellenden en anderen heel veel 

informatie over de school. Maar, sfeer proeven, even binnen lopen of – en dit is zeer belangrijk – 

de positieve pr van ‘eigen ouders’ en kinderen zijn super belangrijk. Deze maanden, (en dus vooral 

de maand ) maart, staan in het teken van de inschrijving vandaar nu deze oproep. 

Tijdens uw bezoek heeft u de gelegenheid om in de klassen te kijken, om met leerlingen, ouders, 

leerkrachten of de directie te praten en om heel veel te zien en te horen. Na schooltijd zal er ook 

nog volop te zien, te horen en te merken zijn van alles wat er bij ons op school gebeurt. Wij maken 

graag een afspraak om u te vertellen waarom wij trots zijn op onze school. 

 
Tot slot: Spreukje: 

                                              

Ingrid van Heezen 

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

De activiteitenkalender van Kick mee wordt apart met dit bulletin meegestuurd. 
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