
 
 
 

 

 Nieuwsbrief Kindcentrum ‘t Paalhoofd  
 

Nummer 1; Augustus 2018 

 
Beste ouders/ verzorgers, 

 

We zijn alweer een week begonnen. Zo 

langzamerhand vindt iedereen zijn plekje 

en komen we weer in het ritme.  

 

We zijn dit jaar gestart met de ‘nieuw 

schooljaar receptie’ op de 

maandagmorgen. Dit werd positief 

ontvangen en leuk dat veel ouders even 

binnenstapten. De volgende morgen 

stonden we zelfs in de PZC.  

 

Informatieavond  

Aan het begin van het nieuwe schooljaar 

willen we u uitnodigen voor een 

informatieavond van alle onderdelen van 

het kindcentrum. Deze avond vindt plaats 

op donderdag 30 augustus. U bent welkom rond 19.15 uur voor een inloop met koffie of thee. 

Om 19.30 uur zullen we gezamenlijk starten in de centrale hal. Samen met de unitmanager 

van KOW zal ik u iets vertellen over onze plannen voor het komende jaar voor de school en 

het kindcentrum. Vervolgens zal vanaf 19.50 uur de eerste workshopronde zijn. U kunt kiezen 

uit workshops bij peuterspeelzaal /kinderdagverblijf, groep 1/2, groep 3, groep 4, groep 5/6, 

groep 7 en groep 8.  

U krijgt van de groepsleerkracht en pedagogisch medewerkers informatie over het 

(les)programma en over de gang van zaken in de groep. Ook is het mogelijk vragen te 

stellen. Omdat u wellicht meerdere kinderen bij ons op het kindcentrum heeft en ook graag 

naar een andere groep zou gaan, begint om 20.30 uur de tweede ronde voorlichtingen. U 

kunt dan bij een andere groep gaan luisteren. Het is twee keer dezelfde uitleg, maar zo heeft 

u de kans om bij meerdere groepen aan te sluiten. Wilt u nog een derde ronde volgen, kunt 

u aansluitend na de tweede ronde nog naar de betreffende groep gaan voor informatie. 

We stellen uw komst bijzonder op prijs.  

 

Kalender 

We proberen de Website zo up-to-date mogelijk te houden. Zeker de kalender wordt 

wekelijks bijgewerkt. Als u op onze website kijkt bij de kalender en evenementen kunt u zo de 

planning zien voor het hele schooljaar. U kunt hem eventueel ook digitaal toevoegen aan uw 

eigen digitale agenda.  

 

 



Bezoek van een militair in groep 8. 

In het kader van boeiend onderwijs en actief burgerschap bij ons op school, zal groep 8 

bezoek krijgen van een beroepsmilitair.  

De landmacht wil graag dat de maatschappij zich bewust is van wat militairen doen voor- en 

namens de Nederlandse samenleving. Daarom komt er op donderdag 6 september een 

militair bij ons op bezoek. Hij vertelt ons zijn persoonlijke verhaal en laat zijn uitrusting zien. 

 

 

Typecursus 

Dit jaar is het weer mogelijk om voor de kinderen van groep 6 t/m 8 om een typecursus op 

school te volgen. Deze cursus is na schooltijd. Voor meer informatie kunt u kijken op: 

www.typetuin.nl of de informatiebrief voor onze school: 

https://successsociety.egnyte.com/dl/XOCpJTCPzc 

 

 

Gymtijden 

  Maandag   Dinsdag Woensdag  Donderdag Vrijdag  

Groep 1/2       9.00-9.45 

Juf Diana 

  

Groep 1/2       9.45-10.30 

Juf Anna 

Carien 

  

Groep 3   08.30-09.25 

Meester 

Walter 

  13.15-14.15 

Juf Jacobine 

  

Groep 4   9.25-10.15 

Meester 

Walter 

11.15-12.15 

Juf Hennie 

    

Groep 5   13.15-14.15 

Meester 

Walter 

  14.15-15.15  

Meester Jan 

(5/6) 

  

Groep 6   14.14-15.15 

Meester 

Walter 

  14.15-15.15  

Meester Jan 

(5/6) 

  

Groep 7   11.00-12.00 

Meester 

Walter 

    8.30- 9.25 

Juf Heleen 

Groep 8     10.15-11.15 

Juf Heleen 

  9.25-10.15 

Juf Heleen 

 

 

 

 

We hopen er samen, ook met u als ouders, weer een mooi en waardevol jaar van te maken.  

 

Met vriendelijke groet namens het hele schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 
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