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We kijken terug op drie mooie 

weken na voorjaarsvakantie.  

Er zijn bomen gesnoeid en 

plantjes geplant in onze 

moestuin. De middenbouw had 

een gastles muziek gewonnen, 

de bovenbouw bakte 

pannenkoeken voor ouderen en 

we haalden €2561,70 voor 

Unicef. Dat deden we met de 

actie: ‘Wandelen voor water’. 

Groot compliment voor alle 

kinderen voor het bij elkaar 

lopen van zo’n mooi bedrag.  

 

 

Kinderraad 

Op 20 maart is er officieel in stemhokjes gestemd voor onze kinderraad. 

Er werd druk campagne gevoerd en uiteindelijk zijn Lieke, Vera, Lara, Emma en Joey 

gekozen. We hebben al een informatievergadering gehad, waarin iedereen zichzelf 

voorstelde en zijn/ haar standpunten kon weergeven. En afgelopen donderdag was 

de eerste vergadering. We hebben gekeken naar de mogelijkheden voor het 

‘vergroenen’ van het schoolplein, een overdekte fietsenstalling en een ideeënbus. 

Onderwerpen voor een volgende vergadering die de kinderen hebben 

aangegeven zijn: ‘meer beweeg spelletjes’ en  ‘gelijkheid tussen jongens en meiden 

op ’t Paalhoofd’. Kinderen kijken met een heel andere blik naar onze school en het is 

echt een verrijking om daar met hen over te praten.  

 

Verkeer 

Wij zijn bezig als school een verkeerslabel te halen. Verkeer vinden we als school 

belangrijk. We zoeken nog verkeersouders die het leuk vinden om af en toe een 

verkeersactiviteit te organiseren. U kunt zich aanmelden bij juf Heleen.  

Ook belangrijk om te vermelden is dat de gemeente de ‘kiss and ride’ strook heeft 

aangepast. 

Er mag niet geparkeerd worden op de strook en nu met het bord en het kruis kan en 

mag de gemeente hierop handhaven. Ook wanneer u als ouder kort geparkeerd 

staat, kunt u rechtmatig bekeurd worden.  



Richting de zomer wordt het steeds drukker in Zoutelande en we vermoeden dat de 

gemeente dan gaat controleren. Het zou jammer zijn wanneer u een boete krijgt.   

 

Schoolvoetbal 

Vorige week was het schoolvoetbal voor de jongens van groep 5 t/m 8. Groep 5/6 

nam een mooie beker mee naar huis, gefeliciteerd! Woensdag is het schoolvoetbal 

voor de meisjes in Westkapelle.  

 

Project 

Op 18 maart startte ons jaarlijkse 

project. Dit jaar is het thema 

'Landen'. Gedurende drie weken 

werken de leerlingen vanuit 

verschillende invalshoeken aan 

dit thema. Op dinsdag 9 april 

wordt dit project afgesloten met 

een kijkmiddag van 16.00 tot 

17.30 uur.  

Het belooft een leuke en 

leerzame periode te worden en 

we hopen u natuurlijk op 9 april 

te mogen verwelkomen in onze 

klassen! 

 

Verkeersexamen 

De kinderen van groep 7 en 8 

doen dit jaar mee aan het 

verkeersexamen. Het schriftelijk 

gedeelte wordt op school 

afgenomen op donderdag 4 

april. Het praktisch examen vindt 

plaats in Domburg op 

donderdagmorgen 11 april. De 

kinderen moeten daarbij een bepaald parcours per fiets afleggen. 

 
 

Koningsspelen 

Vrijdag 12 april vieren we in het hele land de 

Koningsspelen. Natuurlijk doen wij op ’t 

Paalhoofd ook mee: van peuters tot groep 8! 

De peuters en kleuters doen spelletjes op het 

plein. De kinderen van groep 3 t/m 8 zullen in 

gemengde groepen  verschillende spelletjes 

en activiteiten gaan doen in en om de 

school. Wilt u zorgen voor sportieve (oranje ;-) 

kleding? Kinderen mogen voor in de kleine 

pauze zelf iets te eten en drinken meenemen. De kinderen van groep 5 t/m 8 

verwachten we ’s middags gewoon op school.  

 

 

 

 



Kerk en schooldienst  

Op zondag 14 april (Palm Pasen) organiseren de protestantse kerk en ‘t Paalhoofd 

een gezinsdienst in de Catharinakerk aan het Willibrordusplein te Zoutelande. De aan-

vang is 9.30 uur. Voorganger is ds. G.J. Ruitenburg. Het thema van de dienst is “Het 

licht overwint” Ouders, leerlingen en familie zijn van harte welkom. Kinderen die zonder 

hun ouders willen komen, mogen bij de leerkrachten gaan zitten. We hopen u daar te 

mogen begroeten. 

 

IEP toets 

In Nederland is het verplicht om in groep 8 een eindtoets te maken. Vroeger was dit 

voor iedereen de CITO-eindtoets. Maar sinds enkele jaren zijn er meerdere toetsen 

op de markt. Wij hebben gekozen voor de IEP eindtoets.  

Op dinsdag 16 en woensdag 17 april zal deze toets afgenomen worden.  

 

Pasen 

Op donderdagmiddag 18 april vieren we het Paasfeest op school. We zullen 

gezamenlijk met de hele school wat liedjes zingen om vervolgens in de eigen klas te 

lunchen. Daar zal, op niveau van de kinderen, het Paasverhaal verteld worden. We 

willen u vragen bord, beker en bestek, voorzien van naam, aan uw kind mee te 

geven. Omdat de kinderen op school blijven eten, zijn ze om 13.30 uur uit. Dan 

begint de meivakantie! De meivakantie duurt tot en met vrijdag 3 mei.  

 

 

 

Nieuws uit de natuurouderwerkgroep: 

 

De natuurouder-werkgroep heeft de 

volgende activiteiten geregeld: 

 

Floriade-project 

Donderdag 4 april komt Irene Koole met 

plantjes voor het Floriade-project in groep 

4. De kinderen mogen dan hun eigen 

plantje (Pelargonium = éénjarige 

geranium) verzorgen. Het zou fijn zijn als 

de kinderen een schoteltje(of bakje) meenemen voor onder hun potje. 

 

Bezoek aan kwekerij Kesteloo 

Maandag 15 april willen we ‘s middags met groep 3 naar kwekerij Kesteloo in 

Koudekerke en krijgen daar te zien welk werk ze doen en hoe ze plantjes kweken. 

 

Buitenlesdag 

Dinsdag 2 april doen we mee met de Nationale Buitenlesdag. Bij droog weer worden 

de gym-lessen van groep 3 t/m 7 buiten gegeven. Het is een samenwerking van 

Stichting Jantje Beton, De Nationale Buitenlesdag, Gezonde Schoolpleinen en IVN 

Natuureducatie. 

 

 

 

 

 



Schoolreis: 

De kinderen van groep 1 en 2 zullen op donderdag 6 juni op schoolreis gaan. Zij 

zullen een bezoek brengen aan de ‘5-star farm’ in 

Kamperland.  

 

De kinderen van groep 3 t/m 7 vertrekken op 

dinsdag 18 juni met de bus naar Diergaarde Blijdorp. 

 

Groep 8 gaat van 17 t/m 19 juni op kamp naar 

kamphuis ‘Weltevreden’ in Oostkapelle. (zie foto) 

Verder informatie volgt na de meivakantie.  

 

 

Wist u dat….. 

 We graag voor de meivakantie alle 

rapporten weer terug op school hebben? 

 Woensdag 8 mei een studiedag is voor alle medewerkers van ’t Paalhoofd en 

alle kinderen vrij zijn.  

 Emma uit groep 7 de tweede ronde van de voorleeswedstrijd weer 

gewonnen heeft? Op 13 april is de volgende ronde en gaat het om de 

Zeeuwse titel.  

 Er op 16 mei sportdag is voor groep 5 t/m 8. 

 

 

 

Met vriendelijke groet namens het hele schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

 

Vriend van de school is deze maand: 

 

 


