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Na een korte nazomer breekt nu de herfst aan. 

Deze weken werken we rondom de 

Kinderboekenweek. Spannende verhalen staan 

centraal. Na een gezamenlijke opening met dans 

werd er in alle groepen voorgelezen door een 

andere meester of juf. Er zijn er verschillende 

activiteiten groepsdoorbrekend. Dat houdt in dat 

alle kinderen, van peuter tot groep 8 mixen om 

samen een activiteit te doen. Ook wordt de 

voorleeskampioen van ’t Paalhoofd gekozen. 

Groep 4 t/m 6 zal dinsdag naar de Drukkerij in 

Middelburg gaan voor een ontmoeting met de 

schrijfster van het Kinderboekenweek geschenk: 

Janneke Schotveld, bekend van ‘Superjuffie’.  

 

Sponsorloop 

De sponsorloop was een daverend succes. We 

denken zo rond de €2300,- te hebben opgehaald. 

We willen alle vrijwilligers en sponsoren heel 

hartelijk bedanken. We willen vragen of uiterlijk 

donderdag al het geld op school kan zijn, zodat 

we vrijdag het eindbedrag kunnen onthullen.  

 

Stage 
Elke maandag zijn er in de kleutergroepen eerstejaars studenten van de PABO in Vlissingen. Voor 

groep 1/2A is dat Laurina Dominicus, voor groep 1/2B is dat Anne Stroo. Af en toe zullen ze een hele 

week komen. 

In groep 4/5 loopt Daan Aerts het hele jaar stage op maandag en dinsdag. Hij zit in zijn laatste jaar 

onderwijsassistent op Scalda Middelburg. Wij hopen dat zij een fijne en leerzame tijd hebben bij ons 

op school. 

 

Volleybal 

Op woensdag 25 oktober en 1 november zullen we met verschillende teams uit groep 5 t/m 8 

meedoen met het volleybaltoernooi in de Halve maan in Oostkapelle. De leerlingen hebben hier op 

school ter voorbereiding een leuke gastles over gehad.  

 

 

 



Maand van de dienstverlening 

Omdat onze school 100 jaar bestaat hebben we elke maand een thema met daarbij een afsluitende 

activiteit. De maand oktober heeft naast de Kinderboekenweek als thema: De maand van de 

hulpverlening. Als afsluiting zullen er op 26 oktober verschillende disciplines naar onze school komen 

voor een workshop. Alle groepen zullen uitleg krijgen over de brandweer, politie, ambulance, EHBO 

en KNRM.  

Dat belooft een geweldige morgen te worden, want natuurlijk mogen de kinderen ook echt even in 

de brandweerauto en ambulance zitten. U bent van harte welkom te komen kijken. 

 

Herdenking bevrijding Zoutelande/Walcheren 

Op donderdag 2 november vindt in en bij de Catharinakerk te Zoutelande de jaarlijkse herdenking 

plaats van de bevrijding van Zoutelande/Walcheren.  Dit jaar alweer 73 jaar geleden. Het 

monument bij de kerk is door de school geadopteerd en de kinderen van groep 7 en 8 zullen bij de 

herdenking aanwezig zijn. We vinden het belangrijk om stil te staan bij de geschiedenis van 

Zoutelande. Maar ook om dankbaar te zijn dat wij in vrede mogen opgroeien en leven.  

De kinderen dragen gedichten voor, leggen een krans en brengen een bloemenhulde in het bijzijn 

van o.a. een aantal Engelse veteranen.  

Wij nodigen u van harte uit de herdenking bij te wonen, Deze zal om 11.00 uur beginnen. Dezelfde 

middag zal groep 7 en 8 ook aansluiten bij de herdenking bij het graf van A.P. MacLeod (een 

omgekomen vliegenier tijdens WO II) op de begraafplaats aan de Westkapelseweg, door leden van 

de Unie van Nederlandse Veteranen.   

 
Het thema oorlog en herdenken staat centraal deze weken in groep 7 en 8. Zij zullen op 1 november 

een gastles krijgen van Andre Cijvat over de geschiedenis van Zoutelande en op 3 november een 

bezoek brengen aan het bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. 

 

Nationaal schoolontbijt 

Op donderdag 9 november doen wij mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Alle kinderen mogen die 

dag in hun eigen groep op school ontbijten. Graag allemaal een bord, beker en bestek meebrengen. 

Voor eten en drinken wordt gezorgd, de kinderen hoeven dat niet zelf mee te brengen. Wel eventueel 

iets voor in de pauze. Zie ook www.nationaalschoolontbijt.nl  

 

 

Week van respect 

In het kader van de week van respect zal burgemeester van der Zwaag in groep 6 op vrijdagmorgen 

10 november les komen geven. 

 

 

http://www.nationaalschoolontbijt.nl/


Actie Schoenmaatjes  

Onze school doet ook dit jaar weer mee aan de "Actie 

Schoenmaatjes" van Edukans. Dit is een wereldwijde 

actie waarbij kinderen een schoenendoos versieren en 

vullen met speelgoed en schoolspullen voor een ander 

kind in een arm land. Op school zullen alle kinderen een 

schoenendoos krijgen en deze versieren en mee naar 

huis nemen. Alle kinderen krijgen ook een folder mee 

naar huis waarin wordt uitgelegd wat u precies moet 

doen. Om de doos te verzenden wordt een bedrag van 

€6,95 gevraagd. We hebben dit jaar de mogelijkheid dat 

de school deze kosten voor zijn rekening neemt. U hoeft 

dus geen financiële bijdrage te leveren aan de 

schoenendoos.  

 

Wist u dat…. 

 

 We heel blij worden wanneer u dit weekend even wil kijken naar de ouderparticipatielijst en u 

zichzelf opgeeft voor een klein taakje. 

 Groep 7 en 8 ruim €3000,- euro heeft opgehaald met de kinderpostzegels 

 Het nieuwe rapport zo populair is dat u hem liever thuis houdt dan op school… maar we hem 

toch graag voor 1 december terug hebben 

 U de middag van 15 december alvast in uw agenda moet vrij houden voor een geweldig 

kerstfair 

 We de agenda op onze website echt goed bijhouden en u daar alle activiteiten kunt terug 

vinden en u hem zelfs per evenement kunt invoegen in uw eigen digitale agenda 

 Er al veel ouders de oudergelden hebben overgemaakt, dank daarvoor 

 We op 1 oktober (dat is de landelijke teldatum) 114 kinderen op school hadden 

 De kinderen vrijdag 13 oktober vanaf 12.00 uur herfstvakantie hebben 

 

 

 

Met vriendelijke groet namens het hele schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

Vriend van de school is deze maand: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


