
   

 

Nieuwsbrief Kindcentrum ‘t Paalhoofd 
 
Nummer 7;  februari 2019 

 

 

 
Beste ouder(s)/ verzorger(s),  

 

De zon schijnt, de bloemetjes komen uit… we 

krijgen zin in de lente.  

 

Meer muziek in de klas 

U heeft er misschien wel iets over gelezen, op 

20 februari is er een groot evenement in de 

Lasloods in Vlissingen waar het muziek 

convenant wordt getekend. Ook koningin 

Maxima en Bløf zullen daarbij aanwezig zijn. Als 

één van de weinige scholen zijn wij uitgekozen 

om hier met groep 5 en 6 bij aanwezig te zijn. Wij 

zijn natuurlijk enorm vereerd en ook wel een  

beetje trots dat wij zijn uitgekozen.  

 

Kinderraad 

Het gaat gebeuren… ’t Paalhoofd krijgt een eigen kinderraad.  

Dit is een groep kinderen die meedenken over allerlei dingen die te maken hebben met de 

kinderen op onze school. Zij zijn tenslotte onze doelgroep en zitten vaak vol goede ideeën.  

We moeten als school aan verschillende domeinen voldoen en burgerschap en participatie 

zijn daar onderdelen van. Met een kinderraad gaan we hier invulling aan geven. Uit elke 

groep ( 4 t/m 8 ) wordt een kind gekozen die zitting zal nemen in onze raad. In totaal 5 

kinderen. Omdat we in maart landelijk weer naar de stembus gaan voor de provinciale 

verkiezingen, sluiten we hier met de kinderraad bij aan. In elke groep zal campagne gevoerd 

worden door de kinderen die in de kinderraad willen. Op 20 maart wordt er bij ons op school 

per groep gestemd voor de zitting in de kinderraad. U hoort hier later meer over.  

 

Schoonmaak 

We willen graag een grote ‘school-schoon’ schoonmaakactie houden en vragen u of u een 

avondje wilt helpen schoonmaken. Onze schoonmaaksters doen elke dag hun uiterste best 

alles schoon te krijgen, maar het lijkt ons ook fijn een voorjaarsschoonmaak te houden zodat 

alle bacillen ook echt uit het gebouw zijn.  

We nodigen u uit op maandag 18 februari van 18.30 uur tot 20.00 uur of donderdag 21 

februari van 18.30 uur tot 20.00 uur. We hopen dat u één van de avonden kunt. 

Poetsliefhebbers mogen ook twee avonden komen ;-). We hangen overal in de lokalen, hal 

en gangen lijsten op met de schoonmaakkeuzes en zo kunt u iets kiezen waar u goed in 



bent. We vragen u zelf emmers, doekjes etc. mee te nemen. Om 20.00 uur trakteren we op 

koffie met iets lekkers om u te bedanken. We hopen u te mogen begroeten en kunt u geen 

van de avonden mag u natuurlijk altijd wat mee naar huis nemen om te poetsen.  

 

Staking 

Op 15 maart is er een landelijke stakingsdag afgeroepen door PO-in-actie en de AOB. Op dit 

moment zijn er veel onderhandelingen gaande. Om die reden heeft CNV besloten niet te 

staken. De meeste collega’s van ‘t Paalhoofd zijn lid van de vakbond CNV. Hoewel we de 

zorgen delen over het lerarentekort, gaan wij niet staken op 15 maart. De school is die dag 

gewoon open.  

 

Snappet 

ICT onderwijs is voor ons altijd een speerpunt. Op 

de markt zijn veel aanbieders als het gaat om 

digitaal onderwijs. Wij hebben een pilot gedraaid 

met Snappet. Wij zijn hier heel tevreden over en 

zullen volgend jaar de groepen 6 t/m 8 hiermee 

gaan werken.  

Snappet is een manier van werken waarbij alle 

leerlingen in de bovenbouw een eigen tablet of 

Chromebook hebben en de verwerking van de 

lessen digitaal geheel op eigen niveau maken. Er 

zit ook een thuisaccount bij. Groep 8 gaat hier een 

proefperiode tot de zomer mee aan de slag om te 

kijken of we dit ook een meerwaarde vinden.  

(zie  https://nl.snappet.org/ ) 

 

Overblijven 

Bij ons op school loopt het goed en gezellig tijdens de overblijf. We zijn op zoek naar ouders 

die ons overblijfteam willen komen versterken.  

Zit u tussen de middag thuis met uw kinderen aan tafel en had u altijd al een (zeer) groot 

gezin gewild, is dit uw kans, u wordt daar nu ook nog voor betaald. Voor meer informatie 

kunt u terecht bij juf Linda. 

Nu we het toch over de overblijf hebben; willen we u vragen gezonde etenswaren mee te 

geven in de kleine pauze en tussen de middag. Van koude kroketten tot stukken taart, u zal 

er versteld van staan, wat er de revue passeert. En waar het bij ene kind begint met een 

snoepje of koekje… wil het andere kind dit ook. Daarom onze dringende oproep:  ‘Ga voor 

gezond’.  

  

Tandenpoetsles 

De kinderen uit groep 1 t/m 4 krijgen op 26 februari tandenpoetsles van mevr. Nel Klap van 

de GGD. Zij zal uitleggen waarom tandenpoetsen belangrijk is. Ook zullen de kinderen gaan 

oefenen met tandenpoetsen.  

 

Trek aan de bel 

Op woensdag 13 maart vindt de actie 'Wij trekken aan de bel' plaats. Op deze dag maken 

basisschoolleerlingen één minuut lang samen kabaal op het schoolplein. Zo vragen we 

aandacht voor het recht op onderwijs van leeftijdgenootjes met een handicap in 

ontwikkelingslanden die niet naar school kunnen. Om het jaar doen we hier aan mee. Dit is 

een actie van het Lilianefonds. Zij krijgen voor elke school die meedoet €250,-. Kinderen 

mogen die morgen iets meenemen om kabaal te maken. Komt u ons aanmoedigen? Het is 

meteen om half 9.  

 

 

https://nl.snappet.org/


Nederland schoon 

Samen met stichting ‘Welzijn Zoutelande’ gaan groep 4 t/m 6 op vrijdag 15 maart  ’s morgens 

deelnemen aan de actie ‘Nederland schoon’. Door rommel te verzamelen in het dorp en op 

het strand helpen we mee om Nederland weer een stukje schoner te maken.  

 

 

 

Nieuws vanuit de natuurouders: 

De schooltuintjes zijn aangelegd en er zijn 

door leerlingen uit alle groepen met hulp 

van de natuurouders fruitbomen geplant. 

Verder is er Boomfeestdag en strand-

opschoondag en heeft de 

natuurouderwerkgroep een jaarplan met 

een heleboel activiteiten klaar liggen voor 

dit jaar zoals: zaaien groenten en planten, 

schooltuin onkruidvrij houden, bezoek 

kwekerij Kesteloo, bezoek Terra Maris, 

strandspeurtocht, Pelargonium(1-jarige 

geranium)-project, boerderij-bezoek, bezoek boswachter, appels plukken en aardappelen 

rapen. Deze activiteiten worden verdeeld over alle groepen. 

We kunnen hierbij hulp gebruiken van enthousiaste ouders of opa’s en oma’s die de 

leerlingen hierbij begeleiden. 

 

 

Wist u dat….. 

…op vrijdag 1 maart om 12.00 uur voor de hele school de voorjaarsvakantie    

    begint. We hopen iedereen op maandag 11 maart weer te begroeten 

…we op vrijdag 12 april koningsspelen vieren 

…we op zondag 14 april een school gezinsdienst organiseren in de  

    Catharinakerk 

… we druk bezig zijn met de voorbereidingen van een thema wat we met het     

     hele kindcentrum gaan uitwerken. Daarover hoort u later meer.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet namens het hele schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

 

Vriend van de school is deze maand: 

 
 
 

 



 
 

 
 

 


