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Beste ouder(s)/ verzorger(s),  
  

Buiten is het echt winterweer. Binnen op ’t 

Paalhoofd is het gezellig warm en wordt er hard 

gewerkt rondom het thema ‘winter’.   
   
Nieuws vanuit het schoolteam  

We beginnen deze nieuwsbrief met mooi 

nieuws: Juf Petra van Belzen is in blijde 

verwachting. Half juni verwachten zij en haar 

man Peter hun eerste kindje. Het gaat steeds 

beter met juf Petra. Ze neemt steeds meer klas 

gebonden taken op zich en groep 7 krijgt drie 

morgens in de week les van haar.   
  

Juf Heleen uit groep 7 en 8 nam vanaf de 

meivakantie elke vrijdag ouderschapsverlof op. 

Vanaf 26 januari stopt haar verlof en komt ze 

weer op vrijdag werken.   
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben op 

maandag en dinsdag juf Natascha en 

woensdag, donderdag en vrijdag juf Heleen.  
Dit zal het hele jaar zo blijven.   
  

Meester Jan uit groep 6 heeft eigenlijk op  
woensdag een vrije dag. Hier konden we helaas geen invulling aan geven. Tot nu toe 

verving juf Jacobine op donderdag. Dit gaat per 1 februari veranderen: Juf Natascha uit 

groep 7 en 8 zal dan op woensdag in groep 6 gaan werken. De rest van de week staat 

meester Jan voor de klas. Juf Jacobine zal op die dag ondersteunende taken gaan 

uitvoeren.   
  

Vanaf 23 januari tot 7 februari ben ik, juf Marina, afwezig vanwege een operatie aan mijn 

holtes en neus. Voor dringende zaken, kunt u contact opnemen met juf Marja.   
   

    
  



  

Rapport  

Op 6 februari zal tussen de middag het rapport mee naar huis gaan. U ontvangt deze 

week van de leerkrachten een uitnodiging voor een gesprek. U kunt uw voorkeur per mail 

kenbaar maken, of inschrijven op de intekenlijsten op de deuren van de klaslokalen. Vanaf 

24 januari zullen deze er hangen. Voorafgaand aan het gesprek liggen er in de gang 

werkboeken, schriften en werkjes klaar van uw kind die u kunt bekijken.   
  

  

  

Voorleesontbijt Het 

Nationale  

Voorleesontbijt 2018 vindt 

plaats op woensdag 24 

januari. Die dag lezen 

talloze bekende én 

onbekende Nederlanders 

voor aan peuters en 

kleuters om zo het  
voorlezen  

  

te  stimuleren.  Bij ons op school komt gemeentesecretaris Steinbusch vanaf 9.00 

uur voorlezen.  

Alle kinderen op ons kindcentrum krijgen die morgen ontbijt. Uw kind hoeft hiervoor 

niets mee te nemen. Het voorleesontbijt begint om 08.30 uur met het voorlezen van 

een spannend verhaal en ontbijten in de klas. Dit jaar staat in de onderbouw het boek: 

“Stt… de tijger slaapt” centraal.  
  

Alle kinderen moeten, zoals altijd, iets te eten, fruit of drinken meenemen voor in de 

kleine pauze.  
  

Bioscoop ’t Paalhoofd  

Op vrijdagavond 26 januari opent bioscoop ’t Paalhoofd zijn deuren. Eerder hebben 

de kinderen van de school uit een selectie van 15 films gekozen. In 5 zalen worden 

deze vertoont. In het dorpshuis worden oude filmpjes vertoond van o.a. het 75-jarig 

jubileum van de school. Iedereen is welkom. In de bijlage stuur ik u de poster.  
   

Gezinsdienst   

Op zondag 4 februari organiseren de protestantse kerk en ‘t Paalhoofd een 

gezinsdienst in de Catharinakerk aan het Willibrordusplein te Zoutelande. De aanvang 

is 10.00 uur. Voorganger is ds. G.J. Ruitenburg. Het thema van de dienst is “zaaien en 

groeien, 100 jaar Christelijk onderwijs Zoutelande” Ouders, leerlingen en familie zijn van 

harte welkom. Kinderen die zonder hun ouders willen komen, mogen bij de 

leerkrachten gaan zitten. We hopen u daar te mogen begroeten.  
  

  

  

Wist u dat…  
  

… We dit jaar de rapportgesprekken na de uitgave van het rapport 

voeren, zodat u thuis op het gemak het rapport kunt doorlezen..  

….We mooie nieuwe verteltassen hebben. De kleuters kunnen deze elke 

week lenen vanuit de schoolbibliotheek…  



….Vrijdag middag 16 februari om 12.00 uur de voorjaarsvakantie begint…  

….Groep 8 op donderdag 8 februari aan een proef meewerken voor een nieuwe 

eindtoets: De DIA. Deze toets wordt op een iPad gemaakt..  

….groep 1 en 2 op 7 juni op schoolreis gaat…  

….groep 3 t/m 7 op 21 juni op schoolreis gaat  
  

  

  

Met vriendelijke groet, namens het hele schoolteam,  
  

Marina van de Giessen  
  

  

  

  

Vriend van de school deze maand is:  
  

  


