
  

 

Nieuwsbrief Kindcentrum ‘t Paalhoofd 
 
Nummer 7;  maart 2018 

 

 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Na een heerlijk weekje vakantie zijn we nu in maart aangekomen. Voor ons gevoel 

vliegt de tijd.  

 

Project 

Vanaf maandag gaan we in alle groepen bijna 

4 weken werken rondom het thema ‘een boel 

beesten en gedichten’. Dit is het thema van de 

kinderkunstweek waarbij we zelf hebben 

gekozen daar een vleugje poëzie aan toe te 

voegen.  

Er zullen uitstapjes plaatsvinden omdat 

sommige dingen in het echt bekijken leerzamer 

zijn dan vanuit een boek.  

We sluiten dit project af met een kijkmiddag op 

dinsdag 27 maart. U bent tussen 16.00 uur en 

17.30 uur van harte welkom om te komen 

kijken.  

 

Voor alle uitjes die binnen het project vallen 

krijgt u via de klassenleerkracht bericht.  

 

 

Acties 

Dit jaar bestaat de school 100 jaar. We organiseren leuke activiteiten om dit 

heugelijke feit te vieren. Ook wordt er met een aantal activiteiten geld opgehaald. 

Vaak deels voor een goed doel, maar ook voor de school.  

We gebruiken dit om andere activiteiten te bekostigen, maar ons grote doel is om 

geld bij elkaar te sparen voor het schoolplein. Het schoolplein is op dit moment aan 

de kleine kant voor de hoeveelheid leerlingen. Maar bovenal hebben we voor ogen 

dat buitenspelen, af en toe buiten les en misschien schooltuintjes een geweldige 

aanvulling zou zijn op ons lesprogramma. Daarom zijn we met de gemeente al een 



aantal maanden in overleg om te kijken of we het schoolplein kunnen uitbreiden. 

Maar daar is geld voor nodig om dit in te richten. Hiervoor sparen we. Al het geld dat 

over blijft gaat in onze spaarpot met de hoop dat we een mooi speeltoestel kunnen 

kopen en het speelplezier van de kinderen verder kunnen vergroten.  

 

In het kader van het 100 jarig jubileum is er op vrijdag 20 april een circusvoorstelling 

gemaakt en uitgevoerd door alle kinderen. U krijgt hierover nog meer informatie, 

maar u kunt deze datum van 10.30 tot 12.00 uur alvast in uw agenda zetten. Daarna 

zal de meivakantie beginnen.  

 

 

Snappet 

ICT onderwijs is voor ons altijd een speerpunt. 

Op de markt zijn veel aanbieders als het gaat 

om digitaal onderwijs. Nu vinden wij 

handletterontwikkeling voor de fijne motoriek 

en het (ver)werken in schriften heel belangrijk, 

maar hebben ook de wens wat meer te 

digitaliseren omdat dit voor de toekomst van 

onze kinderen belangrijk is.  

We gaan daarom vanaf volgende week tot 

de zomervakantie in groep 7 en 8 werken met 

Snappet. Een manier van werken waarbij alle 

leerlingen in de bovenbouw een eigen tablet 

hebben en de verwerking van de lessen digitaal 

geheel op eigen niveau maken. Dat gebeurt 

binnen onze eigen lesmethodes. Het is een test 

tot de zomervakantie om te kijken of dit wellicht iets is voor onze school. 

(zie  https://nl.snappet.org/ ) 

 

Overblijven 

Bij ons op school loopt het goed en gezellig tijdens de overblijf. We zijn op zoek naar 

ouders die ons overblijfteam willen komen versterken. Onderaan deze nieuwsbrief 

stuur ik u hierover meer informatie. Dus zit u tussen de middag thuis met uw kinderen 

aan tafel en had u altijd al een (zeer) groot gezin gewild, wordt u daar nu ook nog 

voor betaald.  

  

 

Nationale Boomfeestdag 

De kinderen van groep 7 en 8 doen mee aan de Nationale Boomfeestdag op 

woensdag 14 maart. Ze zullen aan de slag gaan in de Tienden ll.  

 

 

 

Nationale Pannenkoekdag 

Ook dit jaar doen groep 7 en 8 mee aan 

de nationale pannenkoekdag. Dit is op 

vrijdag 16 maart. Ze zullen voor opa’s, 

oma’s, buren etc. pannenkoeken gaan 

https://nl.snappet.org/


bakken en gezamenlijk een gezellige maaltijd nuttigen. Kent u iemand, of weet u 

iemand die we kunnen opfleuren met een paar lekkere pannenkoeken, of kent u 

iemand die ook gezellig mee wilt eten, kunt u deze mensen opgeven bij juf Heleen. 

(hvanoostende@primas-scholengroep.nl) 

 

Opschoonmorgen 

Op donderdag 22 maart zal groep 6 hun bijdrage leveren aan de landelijke 

opschoondag. Zij krijgen eerst die morgen bij strandpaviljoen ‘De Branding’ een 

gastles van Terra Maris en daarna zullen ze aan de slag gaan om het strand schoner 

te maken.  

 

Theatervoorstellingen 

Groep 5 en 6 mag op donderdag 22 maart met de bus naar het Arsenaal theater. 

Hier gaan ze de voorstelling ‘De Centrale Geheimenbank’ bekijken van 

theatergroep ‘Knars’. Dit is een heel geheimzinnige voorstelling met poppen en 

objecten waarbij gevoelens en geheimen centraal staan. 

 

Groep 3 en 4 gaan op donderdag 12 april met de bus naar het arsenaal theater 

voor de voorstelling Broemm. Een interactieve voorstelling met veel humor en dans. 

 

Ook groep 1 en 2 krijgt een theatervoorstelling, maar deze is op school. Op 21 maart 

gaan ze genieten van de voorstelling Circle Percussie. In deze workshop worden de 

leerlingen meegenomen naar een wereld van klank en ritme. Met zelfgemaakte 

percussie instrumenten en een kist vol slagwerk gaan de kinderen daarna zelf aan 

de slag.  

Schoolvoetbal 

Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi in Westkapelle 

staat weer op het programma. Het toernooi staat 

open voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8.  

De wedstrijddata zijn: 

 jongens: woensdag 28 maart  

(uitwijkdatum 12 april) 

 meisjes: woensdag 05 april (uitwijkdatum 19 april) 

 

 

 



April 

Op vrijdag 30 maart en maandag 2 april zijn de kinderen vrij i.v.m. Goede Vrijdag en 

Pasen. Over de verdere invulling van koningsdag en het Paasfeest informeren wij u in 

de volgende nieuwsbrief.  

  

 

Wist u dat….. 

 We graag voor de meivakantie alle rapporten weer terug op school hebben? 

 We op zoek zijn naar effen gordijnen. Kleur maakt niet uit. 

 Donderdag 28 juni de afscheidsavond van groep 8 is met geweldige musical. 

 We vandaag met de bovenbouw zijn gaan schaatsen op ’t Wulkpad 

 Evi uit groep 7 onze school vertegenwoordigd heeft tijdens de 

voorleeswedstrijd en zij door is naar de halve finale.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet namens het hele schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

 

Vriend van de school is deze maand: 

 
 
 

 
 
 

 
 
Lijkt het je leuk om samen met een groep kinderen te eten, ze te begeleiden tijdens het spelen en 
kun je hier één of meerdere keren per week tijd voor vrij maken?  
 
Dan zijn wij op zoek naar jou!  
Wij zoeken namelijk voor deze school (en op verschillende locaties op Walcheren) enthousiaste: 
 

Vrijwilligers voor de Boterhammenbrigade 
 



Voor het overblijven tussen-de-middag op school meestal van 11.45 tot 13.15 uur op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag. Ook als je maar één dag per week beschikbaar bent, ben je 
welkom!  
Vacaturenummer: VA 162.  
 
Wat is de Boterhammenbrigade? 
De Boterhammenbrigade van Kinderopvang Walcheren (KOW) zorgt voor een professionele opvang 
van kinderen tussen-de-middag op diverse scholen verspreid over Walcheren. De 
Boterhammenbrigade is voor kinderen van 4 tot 14 jaar op de basisschool. De vrijwilligers van de 
Boterhammenbrigade worden waar nodig ondersteund door pedagogisch medewerkers. 
Onder 'Boterhammenbrigade' op onze website www.kinderopvangwalcheren.nl tref je meer 
informatie over deze opvangvorm.  

 

Wat doe je als vrijwilliger van de Boterhammenbrigade? 

De medewerker controleert eerst of alle kinderen aanwezig zijn en tekent de presentielijst. 
Veiligheid voorop! Ondertussen komen de broodtrommels en de drinkbekers op tafel en zorgen we 
voor een gezellige sfeer. Elk kind kan in zijn of haar eigen tempo de boterhammen opeten. Na het 
eten kan het kind bijvoorbeeld buiten spelen, een puzzel maken of rustig een boek lezen. Zo krijgen 
de kinderen weer energie om fris te starten ’s middags. 

Vrijwilligersvergoeding 

Voor het werk op de Boterhammenbrigade ontvang je een vrijwilligersvergoeding van € 6,75 per 

keer (1,5 uur). Per jaar mag iedereen een belastingvrij bedrag ontvangen van € 1.500,-. 

 

Meer informatie en solliciteren? 

De medewerkers op de Boterhammenbrigade geven graag meer informatie. 

Heb je belangstelling voor de vrijwilligersfunctie en wil je meer informatie, neem dan contact op 

met de afdeling P&O van KOW. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0118-624712. Direct 

solliciteren? Stuur je sollicitatiebrief met daarin je motivatie voor deze functie, je cv en het 

vacaturenummer van de vacature naar de afdeling P&O via sollicitaties@skow.nl. Geef ook aan op 

welke scholen/wijken je vrijwilliger zou willen zijn.  

 

 

http://www.kinderopvangwalcheren.nl/
mailto:sollicitaties@skow.nl

