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Als je 100 jaar wordt is dat een reden om feest te vieren. Onze school bestaat dit jaar 100 jaar 

en is springlevend. Dat is niet zomaar iets en daar zijn we dankbaar voor. Dit jaar wordt een 

speciaal jaar. We gaan dit groots vieren. Elke maand is er een bijzondere activiteit. We gaan  

iedereen er bij betrekken, natuurlijk de kinderen van de school en het team. Maar ook de 

dorpsbewoners, oud leerlingen, de kerk en iedereen die zich verbonden voelt met ons.  

Het wordt een onvergetelijk jaar!! 

-In september hebben we het thema bewegen. We sluiten 26 september dit thema af met 

een sponsorloop:  ‘Voor Jantje Beton en ons plein, rennen we met groot en klein’. 

-In oktober staat de hulpverlening centraal. Vanaf 1975 worden er op onze school al EHBO 

lessen verzorgd en kwam de politie voorlichting geven. Op 26 oktober sluiten we deze 

maand af met een bijzondere dag rondom hulpverlening.  

-In november en december zal er een grootse kerstmarkt worden georganiseerd voor alle 

bewoners van Zoutelande. Zet 15 december alvast in uw agenda. 

-In januari zal er op school voor alle kinderen van het dorp, neefjes, nichtjes en kleinkinderen 

een filmavond worden georganiseerd met 6 verschillende filmzalen en popcorn. Op 

vrijdagavond 26 januari zal bioscoop ’t Paalhoofd eenmalig zijn deuren openen. Terug 

kijkend kwam in 1987 de eerste computer op school en kijken we nu al digitaal films en 

hebben alle klassen een digibord.  

-In februari gaan we werken rondom het thema circus en theater. 

-Ook zal er op 4 februari een gezin en school kerkdienst plaatsvinden met als thema 100 jaar 

christelijk onderwijs en generaties.  

-In maart gaat elke klas pannenkoeken bakken en opa’s en oma’s worden hierbij 

uitgenodigd. Ook de ouderen in het dorp mogen pannenkoeken komen eten. 

-April staat in het teken van spelletjes “van vroeger en nu”. Op 20 april zal er tijdens de 

koningsspelen een spelletjesmorgen georganiseerd worden voor groot en klein met 

familieleden.  

- In mei zullen we de langste koffietafel van Zoutelande gaan maken waarbij we alle 

bewoners en oud-leerlingen uitnodigen om herinneringen op te halen. Dat zal plaatsvinden 

op 25 mei vanaf 10 uur. 

-In juli zullen we dit feestjaar afsluiten met een spetterend feest en barbecue.  

Heeft u ideeën of heeft u veel zin om mee te helpen bij een bepaalde maand,  dan bent u 

van harte welkom! U kunt zich opgeven bij de oudercommissie of juf Hennie: hkant@primas-

scholengroep.nl of paalhoofd@primas-scholengroep.nl.  

We hebben er veel zin in! 
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