
 
 
 

 

 Nieuwsbrief Kindcentrum ‘t Paalhoofd  
 

Nummer 2; september 2019 

 
Beste ouders/ verzorgers, 

 

De zomervakantie ligt alweer een periode achter ons en iedereen is ondertussen gewend in 

zijn of haar nieuwe groep. Deze weken zijn er kennismakingsgesprekken. Vanaf groep 5 

nodigen we ook de kinderen zelf daar bij uit. Dit om elkaar (nog) beter te leren kennen.  

 

Vervanging 

Helaas kon juf Petra van Belzen niet starten na 

de zomervakantie. Na de herfstvakantie 

begint haar zwangerschapsverlof. Vervanging 

blijkt een lastig punt. We houden de 

desbetreffende groepen op de hoogte. Tot de 

herfstvakantie komen juf Caroleen Meerman 

en meester Paul Suijk ons helpen. Daar zijn we 

heel blij mee. Na de herfstvakantie komt juf 

Cynthia Sipma bij ons op school werken. Op 

maandag in groep 8 en op dinsdag in groep 

6/7. Welkom juf Cynthia! 

 

Parro 

We zijn dit jaar gestart met de Parro-app. Het is 

soms nog een beetje wennen, maar over het 

algemeen zijn de reacties positief.  

Wanneer u in uw app kijkt, kunt u ook bij 

‘Privacy voorkeuren’. We willen u vragen aan 

te geven waar u wel of geen toestemming 

voor geeft. Dit heeft u op papier al een keer              

gedaan, maar middels de Parro app,       Foto: Omroep Zeeland op school 

hoeft dit niet elk jaar opnieuw, en kunt u het ook aanpassen wanneer u maar wilt. Ons hele 

privacy reglement staat op onze site. Belangrijk is nog te vermelden dat we nooit kinderen bij 

voor- en achternaam noemen en alleen foto’s gebruiken bij positieve situaties.  

 

Foto: De kinderraad overlegt over het nieuwe schoolplein 

 

Schoolplein 

We willen graag een groter en 

groener speelplein. Vrijdag is de 

derde ontwerper voor ons nieuwe 

schoolplein gekomen. De 

kinderraad heeft er van tevoren 

nog goed over nagedacht. We 

wachten nu op de tekeningen en 

we hebben goede hoop dat voor 

het nieuwe jaar er al iets zichtbaar 

is van alle inspanningen. We 

hebben al een hoop geld bij 

elkaar. Zo hebben we twee jaar 



geleden al geld gespaard, hebben we subsidies gekregen en een bijdrage van de gemeente 

uit het leefbaarheidsfonds. We komen nog een bedrag tekort en dat willen we bij elkaar krijgen 

door een sponsorloop te organiseren op 10 oktober. Binnenkort krijgen de kinderen hier meer 

informatie over.  

 

Kinderboekenweek: 

De Kinderboekenweek begint officieel op woensdag 2 

oktober maar bij ons op school starten we op maandag 

30 september. In de ochtend zullen we met alle 

kinderen het startsein geven. 

Het thema van 2019 is: “Reis mee”. Wij hebben op 

school gekozen voor Reis mee naar de ruimte. In elke 

klas zal er aandacht besteed worden aan raketten, het 

heelal, de ruimte etc. .  

We sluiten de Kinderboekenweek af op vrijdag 11 

oktober met een workshop. In elke klas zal er iets te 

doen zijn rondom ons onderwerp. 

Daarnaast worden er tal van kleine activiteiten 

georganiseerd rondom lezen. 

De Drukkerij in Middelburg heeft tijdens de 

Kinderboekenweek een mooie actie, wanneer u bij de 

Drukkerij boeken koopt, kunt u de kassabon bij ons 

inleveren op de bar. Wij krijgen over dat bedrag 20% 

terug en daar mogen we boeken voor kopen bij de 

Drukkerij. 

 

Koopt u liever bij Bruna? Kan ook, zij hebben dezelfde actie. 

 

Max Verstappen 

Op vrijdag 20 september komt de raceauto van Max Verstappen een uur bij de Jumbo staan. 

We begrepen dat een aantal ouders hun kind van school wil halen om te gaan kijken. Wij 

voorzien een chaos en huilende kinderen. Daarom hebben we besloten om met de hele 

school even te gaan kijken en gaan proberen (geen idee hoeveel mensen hierop af komen) 

een foto per groep te maken.  

 

Schoolgeld 

De MR heeft voorgesteld het schoolgeld iets te verhogen om in te spelen op indexering. 

Daarnaast worden de schoolreisjes steeds duurder. We vragen u voor dit schooljaar: €67,- 

over te maken op de schoolrekening. U krijgt hier een losse mail over. Het verslag van de MR-

vergadering kunt u hieronder vinden.  

 

Verkeer 

We willen als school het verkeerlabel van Veilig Verkeer Nederland halen. Dit omdat we 

verkeer belangrijk vinden en we zo ook veel meer mogelijkheden hebben om de 

verkeerlessen uitdagender te maken. A.s. donderdag organiseren we in dat kader ook 

‘Wieltjesdag’. We zijn opzoek naar een verkeersouders die het leuk vinden om af en toe 

verkeersactiviteiten te organiseren. Voor meer informatie kunt u terecht bij juf Heleen. 

Ook willen we u wijzen op deze link: https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/sturen-zonder-

gluren. Middels deze “challenge” kunnen ouders en kinderen samen aan de slag om 

mobielgebruik in het verkeer af te zweren. Wij als school en u zelf kunt er leuke prijzen mee 

winnen.  
 

 

 

 

 

https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/sturen-zonder-gluren
https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/sturen-zonder-gluren


Wist u dat….. 

 We overgaan op een nieuwe online omgeving? Daardoor hebben we op woensdag 

18 en donderdag 19 september geen internet. 

 Op woensdag 18 september doet groep 1 t/m 4 mee aan de Gigavogeldag in 

Westkapelle, een sportief evenement. 

 Groep 5 op donderdag19 september meedoet aan de week van de Zee bij Terra 

Maris. 

 De kinderen op 23 september en 4 oktober vrij zijn i.v.m. twee studiedagen. 

 Op 24 september onze schoolfotograaf komt. 

 Op 5 oktober, tijdens het kustmarathon weekend ook een kidsrun is? Op 

www.kustmarathon.nl vindt u meer informatie. 

  Alle kinderen op vrijdag 11 oktober om 12.00 uur vrij zijn, dan begint de 

herfstvakantie.  

 We op 24 oktober met groep 7 en 8 naar het Rijksmuseum in Amsterdam gaan. 

 

 
Hartelijke groet namens het schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

Deze nieuwsbrief is vriend van de school: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2018 – 2019 van de Medezeggenschapsraad 

van ’t Paalhoofd te Zoutelande 

 
De oudergeleding van de MR bestond in het verslagjaar uit: Benno Groeneweg, Marjolein 

van Noort en Bas van Hese. De personeelsgeleding bestond uit: Anna Carien Boekesteijn – 

Otto, Walter Louws en Ineke Besuijen. In november trad  Walter af als MR-lid. In zijn plaats nam 

Marije Albach namens het personeel zitting in de MR. In mei bezocht Heleen van Oostende 

de MR-vergadering. De directeur van ’t Paalhoofd, Marina van der Giessen, was bij de 

bijeenkomsten aanwezig om ontwikkelingen aangaande de school toe te lichten. 

De MR belegde dit schooljaar viermaal een bijeenkomst: in augustus, november, maart en 

mei.  

In augustus bespraken we organisatorische zaken met betrekking tot de ruimte rondom de 

school: toegankelijkheid van gebouw en plein. We wisselden van gedachten over de vorm 

en inhoud van de Schoolgids voor het schooljaar 2018-2019. Bij het doornemen van het 

Jaarverslag 2017 – 2018 werd uitgebreid gesproken over het functioneren van het gebouw. 

http://www.kustmarathon.nl/


Het klimaat in het gebouw is niet prettig; de temperatuur is te hoog en is niet te regelen. We 

bekeken de Poster van ’t Paalhoofd en bespraken de doelen die gesteld zijn voor het 

komende schooljaar. Het Jaar-actie-verbeter-plan liet zien welke activiteiten hierbij 

aansloten. 

In de vergadering van november werd Anna Carien tot voorzitter gekozen. Marije werd 

verwelkomd als nieuw lid. We bespraken de hoogte van de ouderbijdrage 2018-2019. Ouders 

stelden voor de bijdrage jaarlijks te evalueren en te indexeren. De kascontrole werd 

uitgevoerd door Benno Groeneweg en Jessica Maas. Marina gaf een toelichting op de 

notitie “Geldstromen – begroting Primas-scholen”. We stemden in met het vakantierooster 

2019 – 2020 zoals voorgesteld in plan B. Ook het groene schoolplein kwam ter sprake. Bas 

maakte een ontwerp voor het schoolplein met ruimte voor buitenlessen en een renplein. Om 

de kans op subsidie te vergroten stelde Marjolein een brief op die wij namens de MR naar de 

gemeente Veere stuurden. 

In maart werd duidelijk dat het gezamenlijk aanvragen van een bijdrage uit het 

Leefbaarheidsfonds succes heeft gehad. We krijgen 25.000 Euro! Ook is er informatie over het 

verdere verloop van de fondswerving en plannen. Marina gaf informatie over de verwachte 

formatie en over het leerlingenaantal voor het schooljaar 2019 – 2020. Marina lichtte de 

uitkomsten van de enquête Oudertevredenheid toe. Ook de – te hoge - temperatuur in de 

lokalen werd besproken. 

De vergadering van mei werd geopend door Heleen die een presentatie gaf over de 

mogelijkheden van de ouder-informatie app van Parnassys :  “Parro”. We besloten te 

beginnen met een pilot voor de ouders van de leerlingen uit groep 7 en 8. Marina gaf 

informatie over de veranderingen in de formatie voor het schooljaar 2019 – 2020. De tussen-

schoolse opvang gaat veranderen. Marina voert gesprekken met andere aanbieders en 

houdt ons op de hoogte. Na de herfstvakantie in het schooljaar 2019 – 2020 zullen de 

veranderingen worden doorgevoerd. Er is een heleboel subsidie voor het Groene Schoolplein 

toegezegd, toch zijn we er nog niet. Bas zal nog eens naar het plan en de begroting kijken. 

Hopelijk start de aanleg in de herfstvakantie van het nieuwe schooljaar. 

  

Ineke Besuijen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


