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Beste ouder(s)/ verzorger(s),  
 

In de herfst zijn alle blaadjes  

rood en bruin en geel.  

Kijk, ze komen van de bomen.  

't Zijn er lekker veel. 

 

Op ’t Paalhoofd werken we rondom het 

thema herfst. De klassen zijn gezellig 

gemaakt en er worden mooie 

‘herfstknutsels’ gemaakt.  

Het is zelfs zo gezellig op school dat 

onbekenden vorig weekend in de nacht 

van vrijdag op zaterdag hebben 

ingebroken in het dorpshuis, bij de klas van 

groep 6. Gelukkig hebben ze niets 

meegenomen of vernield. Misschien 

wilden ze alleen even de gezellige sfeer 

proeven. Die werd ruw verstoord door het 

oorverdovende geluid van het alarm. 

Politie en speurhonden hebben geen 

spoor kunnen vinden van de daders.  

 

Contactdaggesprekken 

Vorig jaar hebben we ons rapport onder 

de loep genomen, met als resultaat een 

mooie nieuwe lay-out. Toen hebben we 

ook in ons team de contactmomenten besproken. Daar zal vanaf dit schooljaar een kleine 

verandering in komen: 

 

Vier maal per jaar bent u welkom op school om te praten over de voortgang en het 

welbevinden van uw kind. We vinden het belangrijk u regelmatig te speken en verwachten u 

daarom in ieder geval bij ons kennismakingsgesprek in september en het eerste 

rapportgesprek in februari.  

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om in november en juni op gesprek te gaan als u daar de 

behoefte aan heeft. U kunt dan een gesprek aanvragen.  

U krijgt deze week van de leerkrachten een mailtje met daarop de gespreksdata voor 

november. U kunt zich via een formulier in de klas inschrijven. Zijn er geen bijzonderheden en/ 

of heeft u er geen behoefte aan, dan hoeft u zich hiervoor niet aan te melden.  



Het kan natuurlijk zijn dat de leerkracht u zelf graag wil spreken, dan zal er een persoonlijke 

uitnodiging volgen.  

 

In de bijlage stuur ik u onze contactgids. Daarin staat precies vermeld wanneer er 

contactgesprekken zijn, welke soorten gesprekken en bij wie u moet zijn voor welke vraag.  

 

Juf Petra 

Juf Petra van Belzen gaat met stapjes vooruit en pakt weer lesgevende taken op. We zijn hier 

heel blij om. Drie morgens per week geeft zij groep 7 voor de ochtendpauze les. We zullen dit 

in stapjes gaan uitbreiden. Ook is zij al enige tijd met kinderen apart aan het werk, dit blijft zij 

er de komende tijd bij doen.  

 

Dorpshuis 

Op 8 en 9 november is er in het dorpshuis een groot quilt event. Dit betekent dat groep 6 er 

volledig uit moet. Zij zullen vanaf dinsdagmiddag verhuizen naar een deel van de hal en BSO 

ruimte. Donderdag aan het einde van de middag verhuizen ze weer terug. 

 

Sinterklaas 

Het lijkt nog ver weg, maar op 18 november komt Sinterklaas aan in Nederland. Hij zal onze 

school een bezoekje brengen op dinsdag 5 december. Voor de groepen 1 t/m 5 zal Zwarte 

Piet, zodra hij in Nederland is, een cadeautafel klaarzetten in de gang met verschillende 

cadeautjes. De kinderen mogen dan drie cadeautjes kiezen voor hun verlanglijst. Omdat 

Sinterklaas het erg druk heeft, zal groep 6 t/m 8 voor elkaar een cadeautje kopen en een 

gedicht maken. Daarnaast kopen zij een nog een klein cadeautje. Met dit kleine cadeautje 

zullen de kinderen een spel gaan spelen. Dit jaar hebben we niet gekozen voor surprises. Alle 

kinderen mogen in de aanloop naar het festijn hun schoen op school zetten. U krijgt 

binnenkort meer informatie over hoe het precies werkt met de cadeautjes en de invulling 

van de dag.  

 

Wist u dat: 

 

 We met veel plezier terug denken aan de ‘dag van de 

hulpverlening’ bij ons op school, en we ook in de PZC 

stonden? 

 We donderdag meedoen aan het nationaal schoolontbijt 

 Vrijdag burgemeester dhr. Van der Zwaag les komt geven 

in groep 6 

 Dat er in de laatste week van november weer 

‘meespeeluurtjes’ gepland staan bij de kleuters 

 We uitkijken naar onze kerstmarkt op 15 december (zie 

rode brief) 

 Er op 21 december op intieme wijze kerst gevierd wordt 

met de kinderen in de eigen klas van 18.30 uur tot 19.15 

uur 
 

 

Met vriendelijke groet namens het hele schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 

Vriend van de school is deze maand: 

 

 

 

 

 



 

 


