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Beste ouders,   

Er gebeurt heel veel op school. Dit ziet en hoort u dagelijks via uw kind(eren) en ook ‘life’ via 

Facebook / de site. Mocht u in uw omgeving nog ‘zwevende kiezers’ kennen m.b.t. een school voor 

hun kind(eren): wellicht een idee om voor ’t Padland te stemmen?! 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Maak kennis met tennis – groep 3A en 3B en groep 4 

Maandag 27 maart gaan de groepen 3 en 4 in plaats van gewoon gymmen  naar het tenniscomplex 

‘ de Drieban’ om een tennisclinic bij te wonen. De kinderen mogen dan sportieve buitenkleding aan. 

Omdat het te ver lopen is, hebben zij hier rijouders bij nodig.  

Groep 3A vertrekt om 10.45 uur en komt om 12.15 uur weer terug op school. 

Groep 3B vertrekt om 13.00 uur en komt om 14.15 weer terug op school. 

Groep 4 vertrekt rond 13.30 uur en is ‘gewoon’ uit om 15.15 uur (groep 4 dus onder schooltijd) 

De intekenlijsten hangen bij de deur van de groepen!! 

 

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. 

                             

                       groep 8 werkt aan een memory voor de maatjesgroep.  

http://www.padland.nl/


 

Fancy Fair:                                                

Vrijdag 31 maart as. houden we onze jaarlijkse 

Fancy Fair van 17.30 – 20.30 uur. 

In verband met het opbouwen van alle activiteiten en spelletjes zijn alle kinderen ’s 

middags vrij!! 

De Fancy Fair staat in het teken van het thema ‘sport en spel’ en het belooft weer een waar feest 

te worden. Theetuin, draaiend rad, spelletjes, optredens, leerling werk, schminken, een raadspel, 

enz. enz. De opbrengsten van deze avond zullen worden gebruikt voor activiteiten en attributen 

voor onze leerlingen in en buiten school. Het pimpen van onze school gaat door met het verder 

uitbreiden van onze speeltoestellen buiten en ook onze bibliotheek en ‘extra’  activiteiten voor 

leerlingen kunnen straks weer mede uit deze opbrengsten bekostigd gaan worden. U komt toch 

ook???!!! 

 

Hulp Fancy Fair:  

We kunnen nog steeds heel veel hulp gebruiken bij de Fancy Fair. Als iedereen één keer 

mee helpt, wordt het nog leuker! 

Het organiseren, maar ook het daadwerkelijk draaien van zo’n Fancy Fair vraagt altijd heel veel 

menskracht. We kunnen dus nog hulp gebruiken bij de ondersteuning van de activiteiten van 17.30 

– 19.00 uur of van 19.00 – 20.30 uur. Ook oud leerlingen, opa’s, oma’s, tantes, ooms, enz. zijn 

welkom om te helpen. Opgeven kan via de leerkracht(en) van uw kind(eren). 

 

 

afwezige collega’s: 

Vanaf vandaag is juf Emmy op maandagochtend weer op school; dat is fijn. 

Juf Mieke is helaas afwezig. Het laat zich aanzien dat dit nog wel een tijdje gaat duren. Zij loopt 

voor onderzoek in het ziekenhuis en pas als hier meer duidelijkheid uit komt, kunnen wij u meer 

vertellen. 

 

Stichting Opkikker: 

Stichting opkikker zet zich in voor kinderen en gezinnen in heel Nederland. Voor één van onze 

dorpsgenootjes, leerling van een collega school in Venhuizen, hangt er aan het prikbord op de 

hellingbaan een kartonnen doos. Als u nog een oude mobiele telefoon heeft, wilt u deze dan in 

deze doos deponeren? Het is voor een zeer goed doel! 

 



Over Stichting Opkikker 

Langdurig ziek zijn vraagt veel doorzettingsvermogen en energie van een kind. De vaak lange 

behandelingen en ziekenhuisopnames zijn zwaar, net als de onzekerheid die hierbij komt kijken en 

het zien dat vriendjes en vriendinnetjes wel een gewoon leven kunnen leiden. Ook voor de overige 

gezinsleden heeft de ziekte vergaande gevolgen. Papa, mama, broers en zusjes moeten hun leven 

aanpassen en krijgen te maken met zorgen en onzekerheden. Lichtpuntjes zijn in zo’n situatie van 

groot belang. In een moeilijke periode worden mooie, leuke momenten heel intensief beleefd. Ze 

dragen bij aan de mentale gesteldheid van het kind én de rest van het gezin. Stichting Opkikker 

verzorgt deze lichtpuntjes. Zo’n tweeduizend keer per jaar verrassen we gezinnen met een 

langdurig ziek kind met een onvergetelijke Opkikkerdag. Tijdens deze dag vol ontspanning en 

plezier, zetten we niet alleen het zieke kind, maar alle gezinsleden in het zonnetje. Na afloop 

ontvangt het gezin beeld- en videomateriaal om de dag nog eens her te beleven. Een Opkikkerdag 

duurt hierdoor veel langer dan één dag. 

                                        

 

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  

 

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: 

Afgelopen woensdag hebben wij een studiemiddag gehad: 

Onder andere de volgende onderwerpen zijn besproken: 

- het continurooster; punten uit de ouderavond zijn besproken om mee te nemen in de Mr 

vergadering van deze week. Het waren de punten m.b.t. het rooster en de opvang in de 

pauze. Beide punten hebben direct invloed op de leerkrachten (en leerlingen). De 

praktische vragen die zijn gesteld tijdens de ouderavond, zullen ook nog besproken 

worden, maar daarin nemen we de (mr.) ouders nog meer mee voor directe input. Wij 

houden u op de hoogte.  

- De opbrengsten: ieder schooljaar maakt de directie een overzicht van toets uitslagen. 

Uitslagen behaald in het lopende schooljaar, per vak over meer leerjaren heen en per 

groep over meer leerjaren heen.  Deze bespreken we dan in kleine setting (dir-ib) en 

met het hele team. We kijken of eerder ingezette acties resultaat hebben, waar onze 

focus op moet liggen etc. Dit is geen proces van één keer overleggen en uitspreken, nee, 

het is een continu proces van opnieuw bekijken en bespreken en dan weer bijschaven en 

aanpassen. Heel interessant én belangrijk. Een korte eerste reactie: wij zijn zeer trots op 

de resultaten van individuele leerlingen en groepen. Wij zien dat de gegeven Rt. vooral 

heel veel positiefs heeft gebracht in werkhouding, werkbeleving en individuele groei. Wij 

hopen dat hierna voor deze leerlingen de resultaten nog iets meer zullen verbeteren. 

Ingezette acties op het gebied van spelling (traject afgelopen schooljaren) heeft positief 

resultaat gebracht; dit is goed om te zien. De focus zal nu iets meer komen te liggen op 

het begrijpend lezen. 

- Dilemma’s. Binnen het onderwijs spelen altijd ‘dingen’. Bijvoorbeeld: hoe ga je om met 

een (cito) toets die onderwerpen vraagt die nog niet in onze methode zijn behandeld? Ga 

je deze stof apart aanbieden, of laat je het zo waardoor de score nu misschien iets tegen 

vallen en een volgend keer een stuk beter zijn? Of: Hoe ga je om met leerlingen met een 

grote (zorg)vraag op gedrag? Welke stappen kun je zetten en hoe belangrijk is de rol en 

betrokkenheid van ouders en externen.  

Zeer boeiende discussies waar we nog niet mee klaar zijn / waren. 

- Snappet: het werken  met de tablets van groep 4 t/m 8. Hoe zorg je voor een voldoende 

afwisseling tussen geschreven en ‘getypte’ oefenstof. Hoe zorg je voor een goede 

werkhouding (letterlijk en figuurlijk)….  Onze werkgroep – een werkgroep bestaande uit 

collega’s van ’t Padland, de Jan Luykenschool en de Roelof – gaat verder met deze 

vragen. 



 

                                              

  

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

Maart 2017, dé maand van de inschrijving nieuwe kleuters 

U bent van harte welkom en wij nodigen u dan ook graag uit om een afspraak te maken voor 

een rondleiding en mogelijke inschrijving via de directie van de scholen. U kunt dit telefonisch of 

via de e-mail regelen.  

Obs t Padland – Padland 2 – 1606 NL Venhuizen 

0228 – 541937 – ivheezen@padland.nl  

 
 
Tot slot: Spreukje: 

                                                                                

Ingrid van Heezen 

 

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

De aanschuiftafel donderdag 16 maart 
Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente Drechterland    

KNAP LASTIG ! 
Álle kinderen zijn welkom op school. Kinderen die vlot meewerken, maar ook kinderen met storend gedrag. 
Drukke of heel teruggetrokken kinderen. Weerbare en minder weerbare kinderen. Kinderen met een 
gedragsprobleem of -stoornis. In elke klas zitten kinderen waar iets mee aan de hand is, zichtbaar of verborgen. 
Dat kan knap lastig zijn voor de kinderen en hun juf of meester. Maar ja… álle kinderen zijn welkom.  
 
De juf is veel te lief, ze moet eens strenger optreden. “Ze moet haar eens flink aanpakken of “ waarom mag hij 
wel door de klas lopen, meester”.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGuqq0h9jRAhWIDiwKHSW3ARgQjRwIBw&url=https://kleuterschoolgroenendaal.wordpress.com/&psig=AFQjCNHrZGv_YD1dS8_iUjQOSfF2zvyCWA&ust=1485249416653207
mailto:ivheezen@padland.nl


 
“Vroeger had niemand ADHD, toen had je gewoon een druk kind, nu krijg je gelijk een stempel op je voorhoofd, 
autisme of ADHD. “Die ouders moeten hun kind eens flink aanpakken” “Als ze nu eens gewoon gingen 
opvoeden!” 
“Was het maar zo simpel zal menig ouder van een kind met een stoornis verzuchtte. “Neem jij ‘m maar eens 
een tijdje”. 
 
Hoe zit het eigenlijk echt met kinderen met een gedragsstoornis, wat betekent dat voor dit meisje of deze 
jongen. Voor broertjes en zusjes, de ouders en voor de juf of meester? Gaat het over als zij ouder worden en 
helpt strenger zijn? 
 
In deze bijeenkomst krijgt u voorlichting van Jolien Wagenaar over gedragsstoornissen. Er is volop gelegenheid 
voor het stellen van vragen en delen van ervaring. Met als doel om inzicht te krijgen in het gedrag van deze 
kinderen, waar deze kinderen en hun ouders tegenaan lopen in het leven. En nog veel meer… 
 

Schuif maar aan…… u bent van harte welkom! 
Wie:          Voor álle ouders en andere opvoeders (zoals opa’s en oma’s, de buuf en 
professionals)  

Wat:          De aanschuiftafel met het thema Knap lastig  
Waar:          OBS ‘t Skitteljacht Nachtegaal 1, 1616 HB Hoogkarspel 0228 561 876 
Wanneer:     Donderdag 16 maart a.s. van  8.50 tot ongeveer 10.30 uur. Inloop vanaf 8.30 
uur. 
                        Als je later aanschuift is dat geen probleem, loop gerust naar binnen!       
 
In samenwerking met Jolien Wagenaar, werkzaam bij Teaminzet.  
 
Caroline van Duuren Ouder-Kind adviseur                                      
Voor vragen mail naar  c.vanduuren@drechterland.nl    

Schuif maar aan…… u bent van harte welkom! 
 

 

In gesprek met mijn kind over alcohol en drugs op donderdag 30 maart om 19:30 uur. 

Heel graag nodigen wij u uit voor de webinar In gesprek met mijn kind over alcohol en drugs op 

donderdag 30 maart om 19:30 uur.  

De webinar duurt tot 20:30 uur en is vanachter uw eigen computer te volgen.  

Twee professionals van Brijder Jeugd vertellen u meer over:  

• alcohol en drugs 

 • de gevolgen van gebruik voor jongeren 

 • de puberteit en gebruik 

 • de ontwikkeling van het jonge brein 

 • in gesprek gaan met uw kind Meedoen  

Deelnemen is gratis en eenvoudig te regelen door u nu aan te melden via deze link: 

www.brijderjeugd.nl Heeft u nog vragen? Mailt u dan preventie@brijder.nl 

Een webinar is een live, online uitzending. U kunt deelnemen met pc, laptop of tablet. U kunt via 

een chat vragen stellen tijdens de webinar aan onze experts. Uw vragen worden tijdens de webinar 

zoveel mogelijk beantwoord. 

mailto:c.vanduuren@drechterland.nl
mailto:preventie@brijder.nl

