
 
 
 

 

 Nieuwsbrief Kindcentrum ‘t Paalhoofd  
 

Nummer 1; augustus 2017 

 
Beste ouders/ verzorgers, 

 

Maandag is het weer zover, na 6 weken vakantie hopen we iedereen maandagmorgen 

weer te mogen ontmoeten. We zijn benieuwd naar alle verhalen en belevenissen. 

U bent maandag van 8.15 uur tot 8.45 uur welkom om uw kind naar de klas te brengen en 

even te kijken waar uw kind zit. Om 8.45 beginnen de lessen. 

 

In de vakantie is er niet stilgezeten; in alle lokalen zijn er extra wanden en isolatie geplaatst 

zodat er minder geluidslekken zijn naar de andere lokalen. De metingen geven een positief 

resultaat aan.  

Ook hebben we onze intrek genomen in het dorpshuis en hebben een mooie klassenruimte 

gecreëerd voor groep 6. Het ziet er erg leuk uit.  

 

Helaas is in de vakantie gebleken dat juf Petra van Belzen haar taken nog niet volledig kan 

hervatten na de vakantie in groep 7 en 8. We hebben een advertentie geplaatst en na 

sollicitatiegesprekken hebben we gekozen voor juf Natascha van Osselaer. Zij komt juf Petra 

vervangen en zal gaan werken op maandag, dinsdag en vrijdag. Op woensdag en 

donderdag krijgen ze les van juf Heleen. We 

wensen juf Natascha veel plezier en succes. 

We zijn blij dat je bij ons op school komt 

werken.  

Juf Petra van Belzen zal af en toe op school 

zijn en ondersteunende taken op zich 

nemen. We wensen juf Petra een 

voorspoedig herstel toe.  

Voor de woensdag in groep 6 is ook een 

vacature ontstaan. Meester Jan zal deze 

dag de eerste twee weken zelf invullen.  

 

 

Nieuw schooljaar receptie 

Op donderdagmiddag 31 augustus bent u 

welkom voor de ‘nieuw schooljaar receptie’. 

Onder het genot van een hapje en een 

drankje kunt u van 15.15 uur tot 16.00 uur een 

kijkje nemen in het hele Paalhoofd. 

Kennismaken met nieuwe leerkrachten, in de 

klas van uw kind kijken en even een praatje 

maken met elkaar aan de bar.  



 

 

 

Informatieavond  

Aan het begin van het nieuwe schooljaar willen we u uitnodigen voor een informatieavond 

van alle onderdelen van het kindcentrum. Deze avond vindt plaats op maandag 4 

september. U bent welkom rond 19.15 uur voor een inloop met koffie of thee. Om 19.30 uur 

zullen we gezamenlijk starten in het dorpshuis. Samen met de unitmanager van KOW zal ik u 

iets vertellen over onze plannen voor het komende jaar voor de school en het kindcenturm. 

Vervolgens zal vanaf 19.50 uur de eerste workshopronde zijn. U kunt kiezen uit workshops bij 

peuterspeelzaal /kinderdagverblijf, groep 1/2A, groep 1/2B, groep 3, groep 4/5, groep 6 en 

groep 7/8.  

 U krijgt van de groepsleerkracht en pedagogisch medewerkers informatie over het 

(les)programma en over de gang van zaken in de groep. Ook is het mogelijk vragen te 

stellen. Omdat u wellicht meerder kinderen bij ons op het kindcentrum heeft en ook graag 

naar een andere groep zou gaan, begint om 20.30 uur de tweede ronde voorlichtingen. U 

kunt dan bij een andere groep gaan luisteren. Het is twee keer dezelfde uitleg, maar zo heeft 

u de kans om bij meerdere groepen aan te sluiten. Wilt u nog een derde ronde volgen, kunt 

u aansluitend na de tweede ronde nog naar de betreffende groep gaan voor informatie. 

We stellen uw komst bijzonder op prijs.  

 

 

Traktaties 

Trakteren in de klas is voor sommige kinderen een belevenis waar ze het hele jaar al naar uit 

kijken. Wij begrijpen dat uw kind graag iets trakteert wat hij of zij zelf ook erg lekker vindt. 

Onze voorkeur gaat uit naar gezonde traktaties, maar zijn niet zo streng als het iets minder 

gezond is. Helaas liep dat een beetje uit de hand vorig jaar en kwamen er enorme 

suikerbommen de school binnen. Sommige kinderen reageren daar toch vrij sterk op en dat 

kwam de rust in de klas niet echt ten goede. Onze dingende vraag aan u als ouders is dan 

ook rekening te houden bij de traktaties dat het niet te groot is (de kleuters krijgen het vaak 

niet weggewerkt) en ook niet al te veel suikers bevat. Zuurstokken, lolly’s, snoep, suikerspinnen 

etc.… is misschien meer geschikt voor een kinderfeestje? 

 

Als de dag dan eindelijk voor jonge kinderen is aangebroken dat ze mogen trakteren 

begrijpen we dat u daar bij wilt zijn. Bij de kleuters is dat van 10.00 uur tot 10.30 uur en bij 

groep 3 van 9.50 uur tot 10.00 uur. Vanaf groep 4 wordt het wat meer een besloten 

evenement voor kinderen en leerkrachten.  

Ook mogen de kinderen de klassen rond om leerkrachten en broertjes of zusjes te trakteren. 

Wij snappen dat u uw jongste kleuter daar graag bij wilt ondersteunen. Sommige ouders zijn 

daar zo enthousiast over dat meerdere familieleden in polonaise achter het kind door de 

school gaan. Nou zijn wij zelf ook altijd in voor een feestje, maar een rustig schoolklimaat gaat 

toch voor. Of u daar op wilt letten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gymtijden 

 Maandag   Dinsdag Woensdag  Donderdag Vrijdag  

Groep 1 

/ 2A 

   9.00-9.45 

Juf Anna Carien 

 

Groep 1 

/2B 

   10.15-11.00 

Juf Diana 

 

Groep 3  11.05-12.00 

Meester 

Walter 

 13.15-14.15 

Meester Walter 

 

Groep 4  9.20-10.00 

Meester 

Walter 

11.15-12.15 

Juf Hennie 

(4/5) 

  

Groep 5  10.15-11.05 

Meester 

Walter 

11.15-12.15 

Juf Hennie 

(4/5) 

  

Groep 6  13.15-14.15 

Meester Jan 

(6/7) 

  11.00-12.00 

Meester Jan 

Groep 7  13.15-14.15 

Meester Jan 

(6/7) 

 14.15-15.15  

Juf Heleen (7/8) 

 

Groep 8  8.30-9.20 

Meester 

Walter 

 14.15-15.15  

Juf Heleen (7/8) 

 

 

 

 

 

We hopen er samen, ook met u als ouders, weer een mooi en waardevol jaar van te maken.  

 

Met vriendelijke groet namens het hele schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

 

 

 

 

 

Heel de zaal 


