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Na lang sparen en lobbyen is het dan 

eindelijk zover: Maandag wordt er gestart 

met de aanleg van ons nieuwe, grotere, 

groene schoolplein. Dostra Veere BV zal de 

werkzaamheden gaan uitvoeren. Het stuk 

voor het dorpshuis zal ook schoolplein 

worden en daar zullen de werkzaamheden 

gaan beginnen. In de tweede fase gaat het 

huidige schoolplein op de schop. Helaas 

zullen we afscheid moeten nemen van het 

oranje-grijze speeltoestel, want dat wordt 

afgekeurd. Maar er komt een mooi 

speeltoestel voor terug.  
Foto: De kinderraad presenteert het ontwerp voor het 

schoolplein 

 

 

Kerstwandeling 

Via de mail en in uw brievenbus heeft u een uitnodiging ontvangen voor de 

kerstwandeling door Zoutelande op woensdag 18 en donderdag 19 december. Dit is een 

wandeling door het dorp van ongeveer 60 minuten en wordt georganiseerd door Welzijn 

Veere, Vereniging van huisvrouwen, Protestantse Kerk Gemeenschap Zoutelande, 

kindernevendienst, Kunst aan de kust Zoutelande, oudercommissie ’t Paalhoofd en team 

kindcentrum ’t Paalhoofd. Tevens is er medewerking van muziekvereniging Luctor et 

Emergo en Willebrordensemble Zoutelande. 

Omdat we het hele dorp uitnodigen, is het gepland op twee avonden. Deze twee 

avonden zijn exact hetzelfde. We zouden het erg leuk vinden wanneer u met uw kind een 

avond mee loopt. Wanneer u graag aan het begin van de avond start, i.v.m. jonge 

kinderen, kunt u dit aangeven bij uw opgave. 

Twee weken voor de wandeling krijgt u van ons de starttijd. U wordt dan verwacht op 

school. Daar krijgt u uitleg over de route en gaat u met een groep van ongeveer 15 

personen op pad. 

De route gaat langs 7 taferelen met als eindpunt de Catharinakerk. Daar krijgt u iets te 

drinken en iets lekkers. Het beloven mooie avonden te worden, we hopen u te mogen 

ontvangen.  

 



Screening motorische vaardigheden 

Op verzoek van de gemeente Veere doen wij op 17 december mee aan een screening 

motorische vaardigheden. Bij deze screening wordt gekeken naar het beweeggedrag, de 

motorische vaardigheden, de lengte en het gewicht van uw kind. Dit is gewoon tijdens de 

gymles op school.  

In de bijlage leest u hier meer over. Eén van de onderdelen is het meten en wegen van 

kinderen. Wij waren aanvankelijk wat afwachtend in het wegen en meten van kinderen en 

kunnen ons voorstellen dat u daar moeite mee heeft. Voor het onderdeel meten en 

wegen vragen we daarom specifiek uw toestemming. 

Daarom verzoeken wij u vriendelijk in de Parro app uw privacy voorkeuren aan te geven, 

waaronder meten en wegen. De privacy voorkeuren gaan veelal over het gebruik van 

beeldmateriaal. Daar is nu extra meten en wegen bij gekomen.  

U gaat in Parro naar  

1. de drie stipjes rechts onderin 

2. Dan kiest u voor Privacy-voorkeuren  

3. Dan op het potloodje 

4. U kunt per onderdeel uw keuze weergeven 

 

 

Overblijven 

KOW heeft besloten per 1 januari te stoppen met de tussen de middagopvang.  

We hebben besloten dit zelf als school te gaan organiseren. Voor u als ouders zal er weinig 

veranderen. We proberen te blijven werken met vaste gezichten en het aanmelden en 

betalen zal via Murlen blijven verlopen. De kosten per overblijfbeurt is 3,50 per kind. 

Achter de schermen zijn wij drukdoende om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. 

 

Om de opvang te kunnen blijven bieden, hebben wij wel dringend vrijwilligers 

nodig die tegen een vergoeding van € 10,- per keer de overblijf willen verzorgen. 

We zoeken vrijwilligers voor: 

 

Maandag om de week of 1x per 4 weken 

Dinsdag om de week of 1x per 4 weken 

 

Donderdag om de week of 1x per 4 weken 

Vrijdag elke week of om de week.  

 

Oproepkracht: bij ziekte valt u in.  
 

Er zal op maandag, dinsdag en donderdag 

altijd een pedagogisch medewerker aanwezig 

zijn. Op vrijdag zijn er gemiddeld 4 kinderen die 

overblijven en krijgt u hulp van een stagiaire. Uw kinderen mogen de dagen dat u zich 

inzet als vrijwilliger natuurlijk gratis overblijven. 

 

We krijgen vragen waarom we niet overstappen op een continurooster. Dit sluiten we in de 

toekomst niet uit. Maar hier gaat een hele procedure aan vooraf en is niet zomaar 

gerealiseerd. Twee jaar geleden is er een enquête geweest onder ouders en toen bleek 

dat 87% van de ouders de voorkeur gaven aan het bestaande rooster. 

Voor nu dus een dringende oproep voor vrijwilligers, geeft u zich alstublieft op!  

U kunt zich aanmelden via: paalhoofd@primas-scholengroep.nl 



 

Wist u dat? 

• Op dinsdag 12 november groep 3 en 4 met de bus op excursie gaan naar een 

museum in Veere; de Schotse Huizen. 

• We op 28 november officieel het verkeerslabel in ontvangst mogen nemen? We 

gaan hier een feestelijk moment van maken. 

• Op 29 november groep 5 t/m 8 mag gaan schaatsen in Middelburg. 

• Op 5 december Sinterklaas een bezoekje zal brengen aan onze school.  

 

 

Hartelijke groet, 

 

Marina van de Giessen 

 
Vriend van de school deze maand is: 

 

Dostra Veere BV 

 

 

  
  
 

 

 

  

 

 

 

 

 


