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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Buiten is het echt winterweer. Binnen op ’t Paalhoofd is het gezellig warm en wordt er hard 

gewerkt rondom het thema ‘winter’.  
 

Rapport 

Het rapport gaat mee in de 21e week van het 

schooljaar. Gemiddeld duurt een schooljaar 40 

weken. Precies op de helft sluit ons 

leerlingvolgsysteem en de week daarop gaat 

het rapport mee. Het moment van uitgave is 

verschillend in verband met de start van het 

schooljaar, maar vaak is dit eind januari, begin 

februari.  

Sinds vorig jaar hebben we besloten ook een 

overzicht bij het rapport te geven van de Cito 

resultaten vanaf groep 5. De cito toetsen 

worden landelijk afgenomen vanaf half januari 

tot half februari.  

Een toets wordt in delen afgenomen 

Voor sommige groepen zijn dit per vakgebied 

4 toetsen. We willen kinderen alle rust en tijd 

geven deze toetsen te maken. We proberen 

voor de datum van het rapport alle citotoetsen af te nemen, maar dit gaat niet in alle 

groepen lukken. Daarom zit bij het rapport wel een cito uitdraai, maar kan het zijn dat er 

een toets ontbreekt. Dit wordt door de leerkrachten toegelicht bij het 

contactdaggesprek na het rapport. 

Bij het tweede rapport van een schooljaar is dit geen probleem. Dan valt de uitgave van 

het rapport na de Citotoetsen.  

We hebben besloten de cito toetsen voor kleuters af te schaffen. In de onderbouw 

wordt er gewerkt met de Kijk! Registratie. Dit is tevens het rapport bij de kleuters.  

 

Op 29 januari zal tussen de middag het rapport mee naar huis gaan. U ontvangt deze 

week van de leerkrachten een uitnodiging voor een gesprek. U kunt uw voorkeur per mail 

kenbaar maken, of inschrijven op de intekenlijsten op de deuren van de klaslokalen. Vanaf 



22 januari zullen deze er hangen. Voorafgaand aan het gesprek liggen er in de gang 

werkboeken, schriften en werkjes klaar van uw kind die u kunt bekijken.  

 
Krentenbaard 

Na de kerstvakantie is er bij twee leerlingen op school krentenbaard geconstateerd. In 

het najaar hebben meer dan tien kinderen dit ook gehad. Wij hebben steeds contact 

gehad met de GGD en deze ook met de betreffende huisartsen. Op school hebben we 

maatregelen genomen om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.  

Krentenbaard begint met een klein plekje, dat kan lijken op een schaafwondje of blaar. 

Dit kan overal op het lichaam zijn. Wilt u extra goed opletten bij uw kind of hij/ zij plekjes 

heeft? En zodra u iets verdachts ziet, dit meteen bij ons te melden.  

De GGD wil graag verder onderzoek doen, naar deze toch wel agressieve vorm van 

krentenbaard. In de bijlage stuur ik u de informatiefolder mee.  

 

 

Nationale voorleesdagen  

De nationale voorleesdagen 2019 beginnen op 

woensdag 23 januari. Die dag lezen talloze 

bekende én onbekende Nederlanders voor aan 

peuters en kleuters om zo het voorlezen te 

stimuleren.  Bij ons op school komt een 

verrassingsgast vanaf 9.00 uur voorlezen voor 

peuters en kleuters. Zij zullen hierbij ook een mini-

ontbijtje krijgen.  

In de rest van de school wordt extra aandacht 

besteed aan lezen en voorlezen met 

verschillende activiteiten.  

 

Schoolfotograaf 

Dinsdag 29 januari komt de schoolfotograaf op ’t 

Paalhoofd. 

Eerder mailden we u dat de fotosessies zullen 

plaatsvinden in de gymzaal. Maar we hebben besloten dit in het dorpshuis te laten 

plaatsvinden.  

Hebben uw kinderen een jonger broertje of zusje dat nog niet op de basisschool zit? Kom 
in dat geval om 8.30 naar het inloop-foto-atelier . Uw kinderen kunnen dan samen op de 

foto. Gezinsfoto’s van basisschoolkinderen worden gewoon onder schooltijd gemaakt. 

Er zullen ouders assisteren om iedereen zo goed mogelijk voor de dag te laten komen. 

Na ongeveer twee weken ontvangt u een inlogcode, waarmee u de foto’s kunt bekijken 

en bestellen. Bij inloggen binnen tien dagen is de groepsfoto gratis. 

Tip: Laat uw kinderen die dag fleurige kleding dragen: wit, neon en lichte pastelkleuren 

komen vaak flets over. 

Winterweer 

Het was de laatste dagen erg glad voor onze school. Dit leverde gevaarlijke 

verkeerssituaties op. Verstandige keuze om de meeste kinderen lopend naar school te 

sturen. We hebben meteen contact gehad met de gemeente en door een misverstand 

werden wij niet meegenomen in de strooiroute. Dit is nu gelukkig aangepast. 



 

Wist u dat… 

 

… We vrijdag 25 januari studiedag hebben? We gaan dan inspiratie op 

doen op de onderwijsbeurs in Utrecht. 

…..We op woensdag 8 mei studiedag hebben… 

….groep 1 en 2 op 6 juni op schoolreis gaat… 

….groep 3 t/m 7 op 18 juni op schoolreis gaat 

….Groep 8 op 17,18 en 19 op schoolkamp gaat 

….. op 26 juni de afscheidsmusical en afscheidsavond van groep 8 is.. 

….juf Marije op 21 juni gaat trouwen met haar grote liefde Rick.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, namens het hele schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

 

 

Vriend van de school deze maand is: 

 

 


