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De herfst is volop aanwezig in Nederland. Zo ook op ’t Paalhoofd. De klassen zijn gezellig ingericht 

met herfstspulletjes en er worden herfstactiviteiten ondernomen. Bijvoorbeeld het maken van 

pompoensoep of een herfststuk.   

 

Rijksmuseum 

Groep 7 en 8 zijn vandaag met de bus richting Amsterdam. 

Zij brengen een bezoek aan het Rijksmuseum en zullen daar 

een rondleiding krijgen in het teken van de Gouden eeuw. 

Dit in het kader van ons cultuurmenu.  

 

Staking 

In het landelijke nieuws heeft u vast vernomen dat er een 

staking is aangekondigd op 6 november.  

Een aantal collega’s is voornemend om te gaan staken. Dit 

betekent dat de school op woensdag 6 november dicht zal 

zijn. KOW biedt de mogelijkheid (vanaf 5 kinderen) om de 

opvang te verzorgen.  

Vooral de grote zorgen rondom de vervanging en het lerarentekort, het imago van het werken in 

het onderwijs, het salarisverschil tussen PO en VO geven reden om mee te doen. Ook willen we onze 

zorg uitspreken over de toekomst van het onderwijs. Gisteren stond in de krant dat de regels rondom 

'wie er voor de klas' staat, zullen versoepelen (bijv. ouders voor de klas). Dit baart ons grote zorgen 

over de kwaliteit van het onderwijs. Wel zijn we van mening dat staken zelf niet de manier is, een 

grote positieve campagne over het onderwijs zou beter zijn. Maar om dit te bereiken kiezen de 

leerkrachten om te staken, juist om te laten zien dat ze elke dag met veel betrokkenheid hun werk 

uitvoeren. Want we gunnen alle kinderen goed onderwijs, nu en in de toekomst.  

 

Gesprekken 

Uw kind gaat alweer zo’n elf weken naar school en u zult wellicht benieuwd zijn naar de 

ontwikkeling van uw kind. U kunt dan een gesprek aanvragen. U krijgt van de leerkrachten een 

berichtje via Parro. U kunt dan op de gespreksplanner intekenen. Zijn er geen bijzonderheden, dan 

hoeft u zich hiervoor niet aan te melden.  

Het kan natuurlijk zijn dat de leerkracht u graag wil spreken, dan zal er een persoonlijke uitnodiging 

volgen om in te tekenen.  

In februari gaat het rapport mee naar huis. Daarna zijn er rapportgesprekken. Tijdens die gesprekken 

hopen we u allemaal te ontmoeten.  

 

Stage 
Elke maandag zijn er twee stagiaires van de PABO in Vlissingen. In groep 1/2 is dat Emma Louws en 

in groep 5 is dat Lisa Vermue. Af en toe zullen ze een hele week komen. Het tweede deel van het 

jaar gaan ze naar een andere groep.  



Ook hebben we een aantal studenten van de opleiding onderwijsassistent op Scalda Middelburg. Zij 

komen elke maandag, dinsdag en woensdag. In groep 4 is dat Daniëlla Wisse en in groep 6/7 is dat 

Miray Colak. 

Noa Francke doet een nieuwe opleiding op Scalda en loopt stage zowel bij KOW, als bij ons. Op 

donderdag helpt ze in groep 5 en op de BSO en op vrijdag is ze bij de peutergroep en overblijf.  

Wij hopen dat zij allemaal een fijne en leerzame tijd hebben bij ons. 
 

Herdenking bevrijding Zoutelande/Walcheren 

Op maandag 4 november vindt in en bij de 

Catharinakerk te Zoutelande de jaarlijkse 

herdenking plaats van de bevrijding van 

Zoutelande/Walcheren.  Dit jaar 75  jaar 

geleden.  Zowel het monument bij de kerk, 

als het graf van A.P. MacLeod (een 

omgekomen vliegenier tijdens WO II) zijn door 

de school geadopteerd. We vinden het 

belangrijk om stil te staan bij de geschiedenis 

van Zoutelande, daar zal dan ook in de 

groepen veel aandacht aan worden 

besteed.  

 

Dezelfde middag zullen groep 7 en 8 ook 

aansluiten bij de herdenking bij het graf van 

A.P. MacLeod op de begraafplaats aan de 

Westkapelseweg en bij het graf van R. W. 

James achter camping Janse.  

 

Wij nodigen u van harte uit de herdenkingen 

bij te wonen. 

 

Goede doelen geld 

Het afgelopen jaar is er weer geld ingezameld 

voor goede doelen. Elke maandag mogen 

kinderen geld meenemen voor een goed 

doel. We begonnen vorig jaar na de herfstvakantie aan de speelgoedactie voor de speelgoedbank. 

Maandelijks doneren we aan Plan Nederland. In maart was de actie voor ‘Wandelen voor water’.  

Ook hebben we geld overgemaakt (elk 200 euro) aan het Campagne team van Huntington, KiKa en 

de actie ‘Kim naar Oeganda’. Een dorpsgenoot is vertrokken naar Oeganda om daar op scholen 

sport- en spelactiviteiten op te zetten. We willen iedereen bedanken voor zijn of haar inzet en giften.  

 

Wist u dat…. 

 

• Er binnenkort kinderfysiotherapie start op ’t Paalhoofd? Onder deze nieuwsbrief leest u meer 

informatie. Juf Marja is de contactpersoon. 

• Ons rapport zo populair is dat u hem liever thuis houdt dan op school… maar we hem toch 

graag voor 1 december terug hebben 

• We de agenda op onze website echt goed bijhouden en u daar alle activiteiten kunt terug 

vinden en u hem zelfs per evenement kunt invoegen in uw eigen digitale agenda 

• Er al veel ouders de oudergelden hebben overgemaakt, dank daarvoor 

• We op 1 oktober (dat is de landelijke teldatum) 116 kinderen op school hadden 

• Groep 5 t/m 8 op 29 november gaat schaatsen in Middelburg 

 

 

Met vriendelijke groet namens het hele schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 



 

 

Graag stellen wij ons aan u voor. Wij zijn Anneke de Vos en Marlous van Ingen, twee 

kinderfysiotherapeuten die vanaf nu ook werkzaam zullen zijn op ‘t Paalhoofd. Tijdens onze 

werkzaamheden als kinderfysiotherapeut hebben wij ervaren dat het veel voordelen biedt voor 

kind, ouders, school en fysiotherapeut om kinderfysiotherapie aan te bieden op school. Zo worden 

bijvoorbeeld de kinderen en ouders minder zwaar belast en zijn de lijntjes met leraren korter, 

waardoor de communicatie soepeler verloopt. 

 

Waarom kinderfysiotherapie? 

Elk kind ontwikkeld zich op zijn eigen manier, maar bij sommige kinderen lijkt het toch anders of 

langzamer te gaan. Wij kunnen uw kind helpen bij diverse problemen op het gebied van 

ontwikkelen en bewegen. Zo kunnen kinderen bij ons terecht met de volgende klachten: 

 

Jonge kinderen     Oudere kinderen 

● tenenlopers      ● scheve houding 

● slechte of slappe houding    ● slordig schrijven 

● matige fijne motoriek    ● onhandige motoriek/ niet mee kunnen komen  

● kleurt en knutselt niet graag    in de gymles 

● houterige motoriek     ● rugklachten 

● angst voor bewegen    ● overgewicht 

● niet stil kunnen zitten   ● (sport)blessures 

● afwijkende stand benen/voeten   ● ademhalingsproblematiek 

● zindelijkheidsproblemen                                ● slechte concentratie 

      ● hoofdpijn  

Hoe gaan wij te werk? 

Wellicht heeft u een hulpvraag voor uw kind of u krijgt van de docent van uw kind het advies 

contact met ons op te nemen. In beide gevallen kunt u een aanmeldformulier invullen (verkrijgbaar 

op school) en deze inleveren bij de intern begeleider.  

Wij nemen contact met u op voor het inplannen van de intake. Tijdens de intake gaan wij met u en 

uw kind in gesprek om in kaart te brengen wat de hulpvraag precies is. Daarna gaan we veelal over 

tot het onderzoek waarbij we vaak een observatie doen en verschillende tests. Op basis van de 

intake en het onderzoek wordt gekeken of behandeling noodzakelijk is. Wanneer dit het geval is, 

wordt er in overleg met u een behandelplan opgesteld en wordt het behandeltraject gestart. De 

behandeling vindt plaats op school (onder schooltijd). Het is prettig als u als ouder hier (regelmatig) 

bij aanwezig kunt zijn. 

 

Kosten: 

De kosten voor kinderfysiotherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor is geen 

verwijzing van de huisarts noodzakelijk. 

 

Heeft u vragen? U mag ons altijd mailen: adevos@fysiodauwendaele.nl of 

mdewaard@fysiodauwendaele.nl of bellen. Tel: 0118- 613072 

 

Master Kinderfysiotherapeuten 

Anneke de Vos en Marlous van Ingen - de Waard 

 

 

 

 

Fysiotherapie Dauwendaele           
Rozenburglaan 89                           
4337 JB Middelburg                         

Kinderfysiotherapie ‘t Paalhoofd! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


