
 
 

 Nieuwsbrief Kindcentrum ‘t Paalhoofd  
 

Nummer 2; september 2018 

 
Beste ouders/ verzorgers, 

 

We genieten samen erg van de nazomer, al lijkt nu toch de herfst in aantocht te zijn in 

Zoutelande. 

 

Uitstapjes 

Het jaar is al weer een aantal weken op gang en meteen hebben een aantal groepen er al 

een excursie op zitten. Zo heeft groep 4 al proefjes gedaan op het strand, gingen groep 7 en 

8 naar Film by the Sea en gingen groep 1 t/m 4 naar het GiGa vogel festijn in Westkapelle.  

De komende weken tot de herfstvakantie staat er ook weer van alles op de agenda: 

 

Week van de zee 

Groep 5 en 6 zullen op 28 

september deelnemen aan de 

‘Veerse Week van de Zee’. Het 

doel daarvan is om leerlingen 

bewust te maken van de 

bijzonderheid en de 

kwetsbaarheid van onze mooie 

Zeeuwse kust. 

 

Poppentheater Parabel 

Op 3 oktober krijgen we bezoek 

van poppentheater Parabel.  

Sjaac Verelst zal voor groep 1 t/m 

3 een voorstelling verzorgen: De 

aap en de Goheba, naar een 

gelijknamig prentenboek, passend 

bij de Kinderboekenweek.  

 

Bootcamp 

Op 9 oktober krijgen groep 3 t/m 8 

een gastles Bootcamp / Bellicon 

door BCT Sport. Dit is tijdens de 

gymles.  

 

Kustmarathon 

Op 5, 6 en 7 oktober is het weer de kustmarathon in Zoutelande. Voor kinderen is er een 

speciale kinderloop. Aan het eind van deze nieuwsbrief staat verdere informatie over de 

mini-loop.  



 
Kinderboekenweek 

Natuurlijk doen we ook dit jaar weer mee met de Kinderboekenweek.  

Op dinsdagmiddag 2 oktober openen we alvast met elkaar de Kinderboekenweek die dit 

jaar het thema ‘Vriendschap, kom erbij’ heeft.  Daarna staat tot en met 12 oktober het lezen 

en voorlezen centraal in ons Kindcentrum. Er worden allerlei activiteiten in de klas 

georganiseerd. Daarnaast zijn er ook activiteiten voor en door de hele school. 

Op vrijdagmorgen 12 oktober onder schooltijd 

sluiten we de Kinderboekenweek af met een 

Kinderboekenmarkt. 

We maken hier een leerzame activiteit van,  

voor de kinderen onder begeleiding van de 

leerkrachten. 

Alle kinderen mogen maximaal 10 boeken 

meenemen die zij willen verkopen. (prijs tussen 

€0,50 – €2,00)  Nadere informatie volgt nog, 

maar u kunt nu alvast beginnen met uw 

boekenkast uitmesten ;-).  Het gaat om boeken 

die uw kind niet meer leest maar nog mooi 

genoeg zijn om te verkopen, zodat een ander 

kind er weer plezier van heeft. Weggooien is 

zonde, gun boeken een tweede ronde, is de 

gedachte.  

 

De Drukkerij in Middelburg heeft tijdens de 

Kinderboekenweek een mooie actie, wanneer 

u bij de Drukkerij boeken koopt, kunt u de 

kassabon bij ons inleveren op de bar. Wij krijgen 

over dat bedrag 20% terug en daar mogen we 

boeken voor kopen bij de Drukkerij. 

 

Koopt u liever bij Bruna? Kan ook, zij hebben 

dezelfde actie.  

 

Studiedag 

Op 5 oktober is het landelijk: ‘De dag van de 

leraar’. 

Op die dag zijn de kinderen vrij. Alle leerkrachten van de Primas-scholengroep worden die dag 

getrakteerd op een uitdagend aanbod muziekworkshops bij ons op school met als afsluiting 

een lunch. De tweede studiedag dit schooljaar zal zijn op vrijdag 29 januari omdat we dan met 

het hele team een bezoek willen brengen aan de NOT (Nederlandse onderwijs tentoonstelling: 

grote vakbeurs voor het onderwijs) 

 

Heeft u een 52- weken contract bij KOW dan is er die dagen gratis opvang. Heeft u een ander 

contract bij KOW, dan is er ook een mogelijkheid voor opvang op deze dagen. Voor meer 

informatie verwijs ik u door naar de collega’s van de BSO. 

 

Herfstvakantie 

De herfstvakantie valt dit jaar relatief vroeg. Van 15 t/m 19 oktober zijn de kinderen vrij.  

De middag voor de herfstvakantie, 12 oktober is groep 5 t/m 8 ook vrij.  

 



 

Digitale geletterdheid 

Als team zijn we al een aantal 

bijeenkomsten aan het praten en 

nadenken over digitale geletterdheid. 

Welke vaardigheden hebben onze 

leerlingen in de toekomst nodig?. 

Mediawijsheid, computervaardigheden, 

informatie goed kunnen verwerken en 

oplossingsgericht denken horen hierbij. In 

de klassen wordt er binnen allerlei 

verschillende vakgebieden gewerkt aan 

deze vaardigheden. Dat hoeft niet altijd 

op een computer te zijn, maar kan ook 

door samenwerken, een methode of 

technisch bezig te zijn.  

In dat kader krijgen we in de maand oktober Bee-Bot op bezoek. Bee-bot is een robot in de 

vorm van een bij. Leerlingen moeten routes uitdenken, instellen, controleren en aanpassen. 

Oefeningen met de Bee-bot zijn goed voor het ruimtelijk inzicht, samenwerken en 

probleemoplossende vaardigheden.  

 

Film 

Primas-scholengroep heeft een filmpje gemaakt over alle scholen binnen de vereniging. Ook 

wij hebben daar een mooie toevoeging aan kunnen geven. Kijk op 

https://www.youtube.com/watch?v=ZijE7w6onbc voor het resultaat.  We hebben ook een 

eigen filmpje, waar we super trots op zijn. Dat kunt u zien op: 

https://youtu.be/ciME-Qk6GPQ of op onze eigen site bij ‘Impressie’.  

 

Vriend van de school 

De afgelopen jaren konden bedrijven hun advertentie plaatsen in ‘De schoolbel’. Met dat 

sponsorgeld konden we leuke extra’s doen voor de school. Nu de schoolkrant is opgeheven 

hebben we met een sponsorcommissie vorig jaar een nieuw plan bedacht. Een bedrijf kan 

vriend worden van onze school. De oudercommissie is op pad om bedrijven te benaderen, 

maar als u zelf een bedrijf heeft of kent dat de school wil ondersteunen, houden wij ons 

aanbevolen.  

In elke nieuwsbrief zullen we een vriend van de school uitlichten. 

 

 

Hartelijke groet namens het schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

Deze nieuwsbrief is vriend van de school: 

 

’n Ice IJssalon Zoutelande 
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