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Beste ouder(s)/ verzorger(s),  

 

We kijken terug op een mooi en inspirerend jaar. Toen 2018 begon zaten we nog midden 

in het 100 jarig jubileum en we kunnen wel zeggen dat dat echt een feestjaar was.  

We hebben ook veel bereikt in 2018. Zo gingen we in groep 7 en 8 werken op tablets, 

kregen de schooltuintjes echt vorm, werd de middenruimte flink onderhanden genomen, 

en zo eigenlijk te veel om op te noemen.  

Helaas kregen we in mei ook verdrietig nieuws; bij juf Petra Jeronimus werd borstkanker 

geconstateerd. Juf Petra heeft een heftige periode achter de rug met 16 chemothera-

pieën. Ze is daar op dit moment van 

aan het herstellen en in het nieuwe 

jaar zal zij geopereerd worden. Pas 

daarna zal er een verder behandel-

plan opgesteld worden. We den-

ken heel veel aan haar en sturen 

haar geregeld ook namens de kin-

deren attenties.  

 

Formatie 

In een eerdere nieuwsbrief heb ik u 

aangegeven dat na de kerstva-

kantie juf Teatske samen met mees-

ter Walter op woensdagmorgen in 

groep 1/2 komt werken. Dit gaat 

iets anders lopen, juf Teatske zal, zo-

als het er nu uit ziet, na de voor-

jaarsvakantie starten op woens-

dag.  

 

Vakantie 2019-2020 

In overleg met de MR hebben we 

het vakantierooster voor het 

schooljaar 2019-2020 vastgesteld. 

Volgend schooljaar vallen de va-



kanties qua vrije dagen wat ongunstig. Hierdoor is er weinig ruimte voor studiedagen. Dit 

schooljaar hebben we voor elke vrijdag voor een vakantie in de bovenbouw een vrije 

middag, helaas is dat volgend jaar niet zo. We hebben gekozen voor 2 vrije middagen: 

voor de herfstvakantie en voor de voorjaarsvakantie. En daarnaast willen we de vrijdag 

voor de kerstvakantie en voor de meivakantie een continurooster draaien, zodat de kin-

deren op school eten en om 14.15 uur uit zijn.  Er is nog één studiedag in te plannen, deze 

wordt nader bepaald a.d.h.v. de scholingswensen.  

Vakanties 2019 - 2020  

Vakantie  data 

Herfst 14/10 – 18/10 

Kerst 23/12 – 03/01 

Voorjaar 24/02 – 28/02 

Pasen  10/04 – 13/04 

Meivakantie 20/04 - 05/05 

Hemelvaartsdag 21/05 - 22/05 

Pinksteren 01/06  

Zomer 10/07 – 24/08 

Studiedag team  02/06 (derde Pinksteren)  

Studiedag  Primas Dag van de Leraar 04/10 

  Voor herfst- en voorjaarsvakantie een vrije middag 

 

  
 Voor de kerst- en voorjaarsvakantie in de bovenbouw continurooster. 

De kinderen zijn dan om 14.15 uur vrij.  

  
Goede doelen geld 

Het afgelopen jaar hebben we weer flink gespaard voor leed dichtbij en ver weg. In totaal 

wel €900,-. We hebben gekozen voor het slechtziende project van de fam. Leegemate in 

Tanzania, een lokaal project voor de bevolking van Jemen en hulp in Gamba door de 

familie Mesie. We storten ook maandelijks aan Plan Nederland. Daarnaast hebben we 

leed van dichtbij ondersteund zoals gezinnen die het moeilijk hebben en ouderen. Een 

groot succes was ook de inzamelingsactie voor de Speelgoedbank. Iedereen heel erg 

bedankt voor zijn of haar bijdrage! 

 

Lezen 

Juf Hennie is bij ons op school leescoördinator en heeft een stukje geschreven naar aan-

leiding van een onderzoek over lezen bij kinderen van onze school:  
Elk jaar vullen de leerlingen vanaf groep 5 een lijst in met vragen over lezen. Bijvoorbeeld: 

lees je graag? Ga je weleens naar een bibliotheek enz.  

Het is leuk om bij de uitslag te zien dat de leerlingen van ‘t Paalhoofd blij zijn met de biblio-

theek op school en met de variatie aan boeken. De meeste leerlingen vinden het fijn om op 

school te lezen. 



Thuis lezen vinden ze minder leuk 

en doen ze ook niet zoveel. Ook 

geven ze aan dat ze nog weinig 

voorgelezen worden, en dat 

vinden ze jammer.  

Lezen kan rust geven, plezier en 

de fantasie prikkelen.  

De kinderen mogen altijd boeken 

lenen van onze bibliotheek, thuis 

en op school dat is geen prob-

leem.  

 

 
Wist u dat… 

 

… de gymlessen van groep 3 na 

de kerstvakantie op vrijdag zul-

len zijn, i.p.v. op donderdag. 

 

… we op vrijdag 25 januari en woensdag 8 mei studiedag hebben. 

… we via de muziekimpuls heel veel mooie nieuwe instrumenten hebben gekregen. 

… er bij Kunst Educatie Walcheren uitverkoop was van leskisten voor een symbolisch  

     bedrag en wij er 9 op de kop hebben weten te tikken waar we heel blij mee zijn.  

… we door de bonnenactie van de Drvkkerij voor €37,26 aan nieuwe boeken mogen  

     uitzoeken. 

…groep 4 meedoet aan Heel Veere Speelt en op 14 januari ’s morgens en in de avond  

    een optreden zal verzorgen, waar u welkom voor bent.  

 

Namens het hele team wens ik u heel fijne feestdagen toe en alle goeds voor 2019! 

 

 

Marina van de Giessen 

 

 
Kerstfeest 

Kerstfeest is het feest van lichtjes 

van gezellig samenzijn 

van muziek en sfeer en smullen 

kip, kalkoen, of kerstkonijn. 

‘t is het feest van kaartjes sturen 

aan de mensen die je kent 

om ze zo te laten weten 

dat je hen niet vergeten bent. 

Kerstfeest is het feest van lief zijn 

voor de mensen om je heen 

en als ‘t kan ook voor de mensen 

die gevlucht zijn, of alleen 

Kerstfeest is nog zoveel dingen:  

pakjes, tripjes, noem maar op 

maar als dát alleen maar kerst is 

dan is kerst een grote strop 

Kerst is meer dan al die dingen 

die je om je heen kunt zien 

kerst is Jezus leren kennen 

voor de eerste keer misschien 

‘t Is het feest dat God laat weten 

dat Hij zielsveel van je houdt 

dat Hij graag jouw hart wil vullen 

dat nog leeg is en nog koud 

Kerstfeest is het feest van Jezus 

het kostbaarste cadeau van God.  

‘t is het feest van echte liefde 

en dát feest kan niet kapot 

Als de boom straks is verdwenen 

en de lampjes gaan weer uit 

dan gaat kerst met Jezus verder 

‘t licht van God gaat nooit meer uit! 

Nelly de Wilde (uit: Beslagen ramen)



 


