
 
 

 

 Nieuwsbrief Kindcentrum ‘t Paalhoofd  
 

Nummer 10, juni 2019 

 

 

Het schooljaar zit er alweer bijna op. Voor ons gevoel is het voorbij gevlogen. We kijken terug op een 

mooi jaar. 

 

Zwanger 

Juf Petra van Belzen en haar man Peter verwachten begin december hun tweede kindje. De 

verwachting is dat juf Petra na de herfstvakantie met verlof zal gaan. Ze werkt volgend jaar één dag 

in groep 7 en twee dagen in groep 8. We zijn achter de schermen op zoek naar een vervanger voor 

die periode.  

 

Juf Natascha 

Helaas zullen we afscheid moeten nemen van juf Natascha. Juf Natascha is twee jaar geleden bij 

ons op school komen werken en heeft in verschillende groepen lesgegeven. Wij kunnen juf 

Natascha hier op school helaas geen vaste groep aanbieden. Daarom zal ze in Serooskerke in 

groep 5/6 gaan werken. Gelukkig wel 

binnen de Primas-scholengroep. Op 

donderdagmiddag 4 juli om 13.00 uur is er 

de mogelijkheid juf Natascha een hand te 

komen geven in het lokaal van groep 3. 

We wensen haar veel succes en plezier 

toe in Serooskerke.  
  

De Maneblussertjes 

Na de herfstvakantie zal de tussen de 

middagopvang overgenomen worden 

door De Maneblussertjes. Onderaan deze 

nieuwsbrief stellen zij zich voor en geven ze 

uitleg. Er zal in de toekomst meer gaan 

veranderen wat betreft de opvang op ’t 

Paalhoofd. Tijdens de informatieavond in 

augustus zullen we dit uitleggen. We zijn 

nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor 

de TMO! 

 

Laatste schooldag 

De laatste schooldag vieren we op het 

strand, op het stuk bij de strandwacht. 



De strandwacht verzorgt een onderdeel, er zijn spellen, er wordt gespeeld met zand en water en de 

leerlingen van groep 8 hebben (zoals elk jaar) spelletjes bedacht. 

Alle kinderen worden gewoon op tijd op school verwacht. Het zou fijn zijn dat de kinderen 

ingesmeerd zijn. We lopen met zijn allen naar het strand.  

Wilt u drinken en een tussendoortje in een tas meegeven? En als het lukt een schepje, emmertje of 

iets kleins om te gebruiken bij het onderdeel spelen met water en zand.  

 Tussen de middag rond 12.30 uur blijven de kinderen op school eten. Hier zorgt de school voor. Om 

13.00 uur zijn de kinderen vrij en begint de grote vakantie. 

 

Nieuwe schooljaar 

Op maandag19 augustus openen de deuren weer voor een nieuw schooljaar. U bent van 8.15 uur 

tot 8.45 uur welkom op onze ‘nieuwschooljaar receptie’. We zorgen voor iets lekkers en wat te 

drinken. U kunt op het gemakje even de klas bekijken, kennismaken met de leerkracht en kijken 

waar uw kind zit. Om 8.45 uur starten de lessen.  

 

Informatieavond 

Op donderdag 29 augustus nodigen we u uit voor de jaarlijkse informatieavond. U bent welkom 

rond 19.15 uur voor een inloop met koffie of thee. Om 19.30 uur zullen we gezamenlijk starten in de 

hal van de school. Vervolgens zal vanaf 20.00 uur in alle klassen de eerste voorlichtingsronde zijn. U 

krijgt van de groepsleerkracht informatie over het lesprogramma en over de gang van zaken in de 

groep. Ook is het mogelijk vragen te stellen. Omdat u wellicht meerder kinderen bij ons op school 

heeft en ook graag naar een andere groep zou gaan, begint om 20.30 uur de tweede ronde 

voorlichtingen. U kunt dan bij een andere groep gaan luisteren. Het is twee keer dezelfde uitleg, 

maar zo heeft u de kans om bij meerdere groepen aan te sluiten. 

 

We wensen u allemaal alvast een heel fijne vakantie toe! 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

 

Deze maand is vriend van de school: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste ouders,  

 

 

Na de herfstvakantie zullen wij, kinderopvang de 

Maneblussertjes, de tussen de middag-opvang gaan 

verzorgen op jullie basisschool. In deze brief zouden we 

onszelf graag even aan jullie voorstellen en het een en ander 

toelichten over de TSO en naschoolse opvang. 

 

Kinderopvang de Maneblussertjes is in 2010 opgericht en is in 

de afgelopen 9 jaar uitgegroeid tot een kinderopvang met 4 

locaties in Middelburg. Onze kinderopvang heeft een 

kleinschalig en natuurlijk karakter wat terugkomt in het 

persoonlijke contact en het aanbod van onze activiteiten.  

Na de zomervakantie zullen we de TSO gaan verzorgen in Biggekerke, Serooskerke, Westkapelle en 

Vrouwenpolder. Na de herfstvakantie zullen we uitbreiden naar Grijpskerke, Veere, Zoutelande en 

Koudekerke. Ook zullen we bij diverse scholen de BSO-groepen overnemen of opstarten, waarbij we 

opvang aanbieden na schooltijd op vaste of wisselende dagen.  

 

Voor u als ouder blijft de TSO nagenoeg ongewijzigd. Murlen blijft het administratieprogramma voor 

de overblijf. We nemen de bestaande contracten van KOW over, waardoor er niet opnieuw 

ingeschreven hoeft te worden. De tegoedpotjes, zoals deze nu geregistreerd staan binnen Murlen, 

nemen we ook mee naar het nieuwe schooljaar. 

Het tarief voor de TSO gaat omhoog naar 3,50 euro per keer. We beseffen ons dat dit een flinke 

prijsverhoging is en zouden graag toelichten hoe we in samenspraak met het bestuur van Primas tot 

dit besluit zijn gekomen. 

Om de bezetting van de TSO rond te krijgen willen we graag samenwerken met vrijwilligers die 

betrokken zijn bij de school. Wij vinden dat er voor vrijwilligers ook iets tegenover mag staan en 

bieden vrijwilligers dan ook een vergoeding van  10 per keer. Daarnaast mogen zij op de 

betreffende dag hun kinderen gratis meenemen. Bent u nog geen vrijwilliger, maar heeft u wel 

interesse? Neem dan contact op via het mailadres tso@maneblussertjes.nl. Dit mailadres kan tevens 

gebruikt worden voor vragen over de TSO. Dit mailadres wordt beheerd door Lotte Schot, die 

namens de Maneblussertjes de TSO zal coördineren. 

 

De aanvraag voor de TSO blijft ook via Murlen lopen, met als enige verandering dat de aanvraag 48 

uur van tevoren binnen dient te zijn. Mocht er zich toch onverhoopt een situatie voordoen, 

waardoor er onverwachts TSO nodig is, neemt u dan gerust even contact op met ons: 0118 – 436 

181. 

 

Voor meer informatie over onze opvang en gewoonten en onze opvangsoorten verwijs ik u graag 

naar onze website: www.maneblussertjes.nl  

Met eventuele vragen kunt u terecht bij onderstaande via info@maneblussertjes.nl of telefonisch op 

0118-436181.  

 

Met vriendelijke groet, 

Cathalijne Kaljouw 
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