
  
 
 

Nieuwsbrief Kindcentrum ‘t Paalhoofd  
 

Nummer 3; oktober 2018 

 
Na een prachtige zomer en een ‘mini zomervakantie’ met de naam ‘herfstvakantie’, is het nu dan 

tijd voor de herfst. In de school is het gezellig en knus.  

 

Formatie 

Toen we vorig schooljaar de formatie voor het nieuwe schooljaar bekend maakten, wisten we dat 

de kleutergroep een aandachtspunt zou blijven, omdat deze groep vrij groot zou worden. Op dit 

moment heeft groep 1 / 2: 27 leerlingen. Hier komen in de loop van het jaar nieuwe kleuters bij.  

Daarom gaan we de groep (deels) splitsen in een 1 / 2 A en een 1 / 2 B. Helaas hebben we geen 

extra kleuterlokaal, maar wel extra leerkrachten. De kinderen zullen de morgen samen starten en 

dan zal er een groep naar buiten gaan om te spelen en de andere groep heeft in de klas de 

werkles. Daarna wordt er gezamenlijk gegeten en gedronken en vervolgens draaien de groepen 

om. Dit zal ook zo zijn bij gym en ook zal er soms gebruik gemaakt worden van onze nieuwe 

middenruimte. Vanaf 5 november zal dit al ingaan op maandag-, dinsdag-, donderdag- en 

vrijdagmorgen.  

Vanaf 1 januari krijgen we er een nieuwe juf bij en zal het schema er zo gaan uitzien: 

 

Groep 

 

Lokaal Maandag  Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1 / 2 a 

 

 

1 Juf Anna 

Carien 

Juf Anna Carien Meester Walter Juf Anna 

Carien 

Meester 

Walter 

1 / 2 B 1 Juf Diana Juf Diana 

(ochtend) 

Juf Anna Carien 

(middag) 

Juf Teatske Juf Diana  Juf Diana 

 

 

De ouders uit groep 1 en 2 zullen deze week een mail 

ontvangen met extra informatie over de groepsindeling. 

We heten juf Teatske van harte welkom op ’t Paalhoofd.  

 

Ook in de midden- en bovenbouw gaat er een 

verandering plaatsvinden. Juf Petra van Belzen gaat na 

haar ouderschapsverlof op 5 november weer aan het werk 

in de bovenbouw. Hierdoor gaan we in een aantal 

groepen schuiven. We zijn blij dat je er weer bent, juf Petra.  

Dit wordt de indeling per 5 november: 

 

 



Groep 

 

Lokaal Maandag  Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

3 

 

 

2 Juf Natascha Juf Natascha Juf Jacobine Juf Jacobine Juf Jacobine 

4  3 Juf Hennie  Juf Hennie Juf Hennie Meester 

Walter 

 

Juf Hennie  

5/6 

 

 

4 Meester Jan Meester Jan Juf Natascha Meester Jan Meester Jan 

7  

 

 

5 Juf Marije Juf Marije Juf Marije Juf Marije Juf Petra v B.  

8 Dorps 

huis 

Juf Petra v B.  Juf Petra v B.  Juf Heleen Juf Heleen Juf Heleen 

 

Stage 
Elke maandag is er in groep 5/6 een tweedejaars student van de PABO in Vlissingen. Ze heet Ilse 

Koole. Af en toe zal ze een hele week komen. 

Ook hebben we een aantal studenten van de opleiding onderwijsassistent op Scalda Middelburg.  

Zij komen elke dinsdag. In groep 1 / 2 is dat Davy Rijkhals, in 

groep 3 Rosa Meijers en in groep 4 loopt Thijs Francke stage. 

Het tweede half jaar zullen zij maandag en dinsdag komen. 

Voor alle studenten is de mogelijkheid dat zij het tweede half 

jaar naar een andere groep gaan.  Wij hopen dat zij een fijne 

en leerzame tijd hebben bij ons op school. 

 

Rectificatie 

In de vorige nieuwsbrief schreef ik een verkeerde datum voor 

de studiedag. De juiste datum moet zijn: Vrijdag 25 januari. 

Een aantal oplettende ouders hadden het al in de gaten.  

 

Fotograaf 

We willen een verandering doorvoeren in het 

afnamemoment voor de fotograaf. We willen dit in de 

toekomst afnemen in de laatste week van september. Om 

daar op over te kunnen gaan, zal er dit jaar in januari een 

fotomoment zijn, anders hebben we van het schooljaar 2018-

2019 geen foto’s. De schoolfotograaf is er dit jaar op dinsdag 

29 januari.  

 

Volleybal 

Op woensdag 14 en 21 november zullen we met verschillende teams uit groep 5 t/m 8 meedoen 

met het volleybaltoernooi in de Halve maan in Oostkapelle. De leerlingen krijgen hier op school ter 

voorbereiding een leuke gastles over. Juf Heleen coördineert deze sportieve activiteit.  
 

Herdenking bevrijding Zoutelande/Walcheren 

Op vrijdag 2 november vindt in en bij de Catharinakerk te Zoutelande de jaarlijkse herdenking plaats 

van de bevrijding van Zoutelande/Walcheren.  Dit jaar alweer 74 jaar geleden.  Zowel het 

monument bij de kerk, als het graf van A.P. MacLeod (een omgekomen vliegenier tijdens WO II) zijn 

door de school geadopteerd. We vinden het belangrijk om stil te staan bij de geschiedenis van 

Zoutelande, daar zal dan ook in de groepen veel aandacht aan worden besteed.  

Wij nodigen u van harte uit de herdenking bij te wonen, deze zal om 11.00 uur beginnen.  

 



Dezelfde middag zullen groep 7 en 8 ook aansluiten bij de herdenking bij het graf van A.P. MacLeod 

op de begraafplaats aan de Westkapelseweg, door leden van Victory to Wings. Daar zal ook een 

‘Fly by’ plaatsvinden van 4 oude oorlogsvliegtuigen. De middag daarvoor, op 1 november zal er 

ook een bijeenkomst zijn met de Uni van Veteranen. Beiden herdenkingen beginnen om 13.30 uur, 

waar u ook welkom bij bent.  

 

 
 

Goede doelen geld 

De afgelopen maanden is er weer flink gespaard op maandag voor een goed doel. We hebben 

gekozen voor stichting Kilimanjaro. 

Op 1 november komen ‘s middags Frans Leegemate (huisarts te Vlissingen) en zijn vrouw Jeannette 

de Snaijer in alle groepen vertellen over hun project in Babati in Tanzania. 

Zij werken voor de stichting Kilimanjaro en gaan daar regelmatig naar toe. 

Wij willen van het goede doelen geld een cheque aanbieden. Vorig jaar hebben we geld 

geschonken aan stichting ‘Make a wish’ voor zieke kinderen dichtbij en nu voor kinderen en 

volwassenen die oogproblemen hebben in een land waar de zorg op dit gebied nog niet zo 

ontwikkeld is. Mocht u nog oude brillen op sterkte hebben dan willen Frans en Jeannette die graag 

hebben om mee te nemen naar Tanzania. (Indien mogelijk de sterkte erbij vermelden). De brillen 

kunt u inleveren bij juf Hennie.  

 

Wist u dat…. 

 Groep 8 ruim €2500,- euro heeft opgehaald met de kinderpostzegels 

 Ons rapport zo populair is dat u hem liever thuis houdt dan op school… maar we hem toch 

graag voor 1 december terug hebben 

 We de agenda op onze website echt goed bijhouden en u daar alle activiteiten kunt terug 

vinden en u hem zelfs per evenement kunt invoegen in uw eigen digitale agenda 

 Er al veel ouders de oudergelden hebben overgemaakt, dank daarvoor 

 We op 1 oktober (dat is de landelijke teldatum) 114 kinderen op school hadden 

 

 

Met vriendelijke groet namens het hele schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 
Vriend van de school is deze maand: 
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