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Let op BHV studiemiddag 9 februari gaat niet door  
studiemiddag 3 maart gaat wel door 

 

Lopende zaken / organisatie: 

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. 

Dus, 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.  

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. 

Ook dit jaar kiezen we ook voor twee keer een ‘ open ochtend’ naast onze rondleidingen op afspraak. 

Belangstellenden zijn welkom op 9 en / of 18 maart as. mits de richtlijnen dit (dan) toestaan, maar 

natuurlijk ook op een ander tijdstip in overleg.  

Onze kernwoorden: aandacht, zorg, betrokkenheid, veiligheid en: samen op pad....  



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. Natuurlijk zullen we alles conform de geldende richtlijnen laten verlopen. Tijdens uw bezoek 

heeft u de gelegenheid om in de klassen te kijken, om met leerlingen, ouders, leerkrachten en/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. 

 

Rapport en gesprekken: 

In deze periode worden de rapporten weer geschreven. In de jaarkalender staat de volgende planning: De 

leerlingen krijgen deze op 11 februari mee. Vanaf 7 februari kunt u zich via Parro inschrijven. In verband met 

ziekte, uitval en afwezigheid van duo-collega’s kan het zijn dat bepaalde groepen (moeten) besluiten om het 

rapport een week later uit te laten gaan. Hiermee schuiven de oudergesprekken van deze groep ook een  week 

naar achter, na de voorjaarsvakantie. Leerkrachten van betreffende groepen communiceren dit zelf rechtstreeks 

aan hun ouders. 

M.b.t. de tienminuten gesprekken hebben we uitgesproken dat we deze opnieuw graag zo veel mogelijk op 

school (en) persoonlijk willen voeren. Maar, als u, of de leerkracht, dat liever niet heeft, u gezondheidsklachten 

heeft, dan wordt het gesprek via TEAMS gevoerd. Let aub op mondkapjes in de school, afstand tot elkaar, 

gebruik de handgel en geef geen hand, dank u. 

 

GEEN BHV – geen studiemiddag 9 februari as. 

Gezien de huidige oplopende besmettingen (uitval en inval) hebben we besloten de BHV nascholing van 9 febr. 

as. niet door te laten gaan. Alle leerlingen hebben deze middag gewoon school.   

 

Update huidige situatie corona: 

Wij hebben de afgelopen weken een tsunami aan positief geteste leerlingen en collega’s gehad. In eerste 

instantie leek het erop dat we e.e.a. intern konden opvangen. Maar collega nummer 6 t/m 10 bleken toch te 

veel en helaas moesten we voor het eerst op alle drie de locatie meerdere groepen naar huis sturen. 

We hebben getracht dit zo te doen dat het steeds te overzien is (geweest) voor de leerlingen en de ouders. 

Collega’s zijn van dagen gewisseld, zijn extra gekomen en hebben andere taken laten liggen.  

Ook in de klassen waren veel leerlingen niet aanwezig. We hebben het onderwijs zo ingericht dat leerlingen die 

thuis waren, hun werk op andere manieren konden doen en / of instructie kregen via TEAMS of via de 

leerkracht.  

 

Zo lang het nog werkbaar was (is) gaan we gewoon door, wellicht is dit de manier om na de voorjaarsvakantie 

weer wat meer ‘gewoon’ te kunnen werken? Wie weet. Het lijkt er op dat het niet is ‘of je het krijgt’, maar 

‘wanneer je het krijgt’. Helaas hebben we dan nog heel wat leerkrachten en leerlingen te gaan. We blijven 

lachen!! Blijft u PARRO volgen aub?! 

 

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



  
o.b.s. ’t Padland 

Obs ’t Padland is open school, onze deuren staan altijd open. Wij maken graag tijd en ruimte voor kinderen 

en hun ouders / verzorgers. SAMEN OP PAD is onze slogan, hier gaan we voor en staan we voor. 

Binnen school werken wij samen met onze maatjesgroep aan creatieve en culturele projecten, kinderen 

voelen zich zo betrokken bij én verantwoordelijk voor elkaar.  

Veiligheid is de essentie van onze school, alleen als een kind zich veilig voelt, gezien en gehoord,  kan hij/ zij 

zich ontwikkelen. Deze veiligheid gaat verder dan het gebruik van een methode of van regels, het zit 

verweven in alles wat wij doen. In alle groepen wordt de leerstof aangeboden vanuit nieuwe methodes en 

methodieken en ondersteund met werken op eigen tablets / laptops.  

Wij werken met duidelijke doorgaande (leer)lijnen, onze zorg is goed en zorgzaam, onze opbrengsten zijn 

gewoon goed.  

Samen met ouder(s) / verzorgers streven wij naar het beste voor een kind, en als dit nodig en mogelijk is, 

hebben wij het lef om samen verder te kijken en  te zoeken naar een passende oplossing. 

Onze school heeft één van de mooiste pleinen van Nederland. Een plein waar spelen bijna vanzelf gaat en 

waar het een feest is om te mogen spelen en leren! 

U bent welkom op onze school voor een persoonlijke rondleiding en. U kunt contact opnemen met de school 

/ directeur (Ingrid van Heezen).  

Adres: Padland 2 – 1606 NL Venhuizen – 0228 541937 

email: padland_directie@openbaaronderwijspresent.nl /  ingrid.vanheezen@openbaaronderwijspresent.nl 

         

 

Tot slot:  

mailto:padland_directie@openbaaronderwijspresent.nl
mailto:ingrid.vanheezen@openbaaronderwijspresent.nl


Spreukje:   

Vandaag maak ik me niet druk over dingen waar ik geen invloed op heb. En morgen weer niet….  (misschien 

dat dit ooit lukt 😉) 

Namens het team,    Ingrid v. Heezen 

 



onderstaande informatie voor leerlingen en ouders:  



Brons voor Reigersborg                         

Terwijl in Reigersborg hard wordt gebouwd aan de toekomstige woonwijk, stuiten archeologen op zulke 
bijzondere schatten uit de bronstijd dat het een eigen naam krijgt: de Hoogkarspelcultuur. Doe mee aan 
activiteiten voor jeugd en volwassenen om meer te ontdekken:  
• Jeugd (8-12 jaar): Doe mee aan de schrijfwedstrijd en misschien kiest schrijfster Linda Dielemans jouw 

verhaal uit voor haar luisterboek. Ter inspiratie organiseren we verschillende activiteiten, zoals een 
ontmoeting met Linda Dielemans, zelf kleipotjes maken en een workshop ontwerpen voor de 3D-printer.  

• Volwassenen: kom naar de lezingenavond met archeologen die uitleggen wat we van de opgravingen 
leren over de Hoogkarspelcultuur. Aansluitend opent de Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud een 
tentoonstelling.  

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt foor het Fonds voor Cultuurparticipatie. Meld je aan voor 
gratis deelname aan de activiteiten.  
Kijk op de website voor meer informatie: https://www.westfriesebibliotheken.nl/bronstijd.html 
Haal je nieuwe Klooikaart in de Bibliotheek (8-12 jaar) 

Er is weer een nieuwe Klooikaart voor de voorjaarsvakantie! Het thema is ‘Geschiedenis’ De Klooikaart staat 
vol lees- en doetips, en er is een winactie. Doe thuis of in de bieb mee aan zoveel opdrachten als je wil: kies 

eruit wat jij leuk vindt. Lever de Klooikaart uiterlijk 27 februari  januari in met een bewijs 
van wat je gedaan hebt. Ga voor meer informatie naar: 
www.westfriesebibliotheken.nl/klooien    
DigiLAB programma (8-12 jaar) 
De DigiLABs zijn weer open! In februari organiseren we workshops games, programmeren 

met Scratch voor beginners en gevorderden. Tijdens de voorjaarsvakantie is er de Digi-
woensdag. Kijk voor ons gehele DigiLAB-programma en openingstijden op 
www.westfriesebibliotheken.nl/digilab  
 
Droomworkshop in Bibliotheek Opmeer 
Ontdek je talenten en passies op donderdag 24 februari in de bibliotheek van Opmeer tijdens de 
Droomworkshop in het kader van de Gabberweek van  10.00 uur tot 11.00 uur. Aanmelden kan via de 

website www.gabberweek.nl  en kost €4,50 per persoon. De workshop is voor kinderen van groep 7 & 8. 
Monsters vangen tijdens de Nationale Voorleesdagen (0-6 jaar) 
Vier de Nationale Voorleesdagen: Kom monsters vangen in de bieb en geniet weer wekelijks van 
VoorleesPret. Maak je kind gratis lid van de Bibliotheek (tot 18 jaar). Tijdens de Nationale Voorleesdagen 
krijg je het speciale knuffeltje van het Prentenboek van het Jaar cadeau (zolang de voorraad strekt).  

Kijk op www.westfriesebibliotheken.nl/nvd 

Tips voor boeken en apps 

   
Echte duiven pikken het niet  

Andrew MacDonald 
Niveau: A (MLP) 

Amos Muis blijft een dagje thuis 
Philip Stead   
Niveau: AK 

Het grote beroepenboek van Fiep 
Fiep Westendorp  

Niveau: AJ (informatief) 

 

 
 

Een vriend als geen ander 
Oliver Scherz  

Niveau: A 

Wereldspionnen 
James Ponti 
Niveau: B 

Films die nergens draaien 
Jorick Goldewijk  

Niveau:B 

   

https://www.westfriesebibliotheken.nl/bronstijd.html
http://www.westfriesebibliotheken.nl/klooien
http://www.westfriesebibliotheken.nl/digilab
http://www.gabberweek.nl/
http://www.westfriesebibliotheken.nl/nvd
https://probiblio1.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/6211/detail/wise/1399902?offset=0&qs=echte%20duiven%20pikken%20het%20niet&search_in=iets&state=search
https://probiblio1.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/6211/detail/wise/1451565?offset=0&qs=Amos%20Muis%20blijft%20een%20dagje%20thuis&search_in=iets&state=search
https://probiblio1.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/6211/detail/wise/1423350?offset=0&qs=het%20grote%20beroepenboek%20van%20fiep&search_in=iets&state=search
https://probiblio1.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/6211/detail/wise/1440774?offset=1&qs=een%20vriend%20als%20geen%20ander&search_in=iets&state=search
https://probiblio1.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/6211/detail/wise/1399761?offset=0&qs=james%20ponti&search_in=iets&state=search
https://probiblio1.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/6211/detail/wise/1423435?offset=0&qs=Films%20die%20nergens%20draaien&search_in=iets&state=search


We Argh Pirates (6+)  
€3,99 voor Android en Apple  

Het leukste piratenspel dat je ooit 
gespeeld hebt! 

Toca lab: Elements (6+) 
€4,49 Android en Apple  

Ontdek de Einstein in jezelf.  

Sago Mini Monsters (3+) 
 Gratis voor Android en Apple 

Maak je je eigen monsters. Kleur 
hem, geef hem eten pimp hem 

met de gekste voorwerpen.  

 

      

 



 

 

 


