
 
 
 

Nieuwsbrief Kindcentrum ‘t Paalhoofd 
 
Nummer 5; eind november 2019 

 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Hierboven ziet u een foto van de ingang van ons gebouw zoals het er de afgelopen 4 

jaar heeft uitgezien. Op dit moment wordt er druk verbouwd en gewerkt aan ons mooie 

nieuwe groene schoolplein. We zijn onze sponsors heel dankbaar! Een speciaal woord 

van dank willen we richten aan Bas van Hese; vader van Elle en Bram bij ons op school. 

Hij heeft ons geholpen in dit hele traject.  

De verwachting is dat het begin 2020 klaar zal zijn.  

 

 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Bij ons op school innen we één keer per jaar de oudergelden. Deze oudergelden 

bestaan uit een deel vrijwillige ouderbijdrage en de vrijwillige kosten voor schoolreis.  

Het deel vrijwillige ouderbijdrage gebruiken we om extra activiteiten te organiseren, 

zoals Sinterklaas, kerst, sportdagen etc.  



Met de samenvoeging van deze gelden 

is in de schoolgids het woord: ‘vrijwillige’ 

komen te vervallen. Via deze weg wil ik 

dit rectificeren en de nieuwe 

aangepaste versie staat op de site. Voor 

meer informatie over de vrijwillige 

ouderbijdrage verwijs ik u dan ook naar 

de schoolgids op onze site.  

 

We willen u allen danken voor de snelle 

betaling, want bijna iedereen heeft de 

vrijwillige ouderbijdrage voor dit 

schooljaar betaald.  

 

Overblijfouders 

In de vorige nieuwsbrief heeft u vast 

gelezen dat we ouders/ verzorgers/ 

opa’s & oma’s zoeken voor de overblijf. 

U krijgt hiervoor per keer €10,- 

vergoeding.  
      Foto: Pompoenen uithollen met de natuurouders 
Waarschijnlijk dacht u bij uzelf: Wat een leuk aanbod, maar ik gun het iemand anders. 

Dat is heel nobel van u. Ik kan u               

vertellen dat er nog steeds mogelijkheden zijn om overblijfouder te worden. Twee ouders 

hebben zich al aangemeld (super!), maar we zoeken nog steeds iemand voor maandag 

1x per maand en donderdag 1x per maand. En er is nog ruimte op dinsdag en vrijdag. 

Tal van mogelijkheden in overleg! 
 

Sinterklaas 

Op 5 december hoopt Sinterklaas ons Kindcentrum een bezoekje te brengen.  

Er zijn wel wat problemen dit jaar met de stoomboot en de stoomtrein, dus hoe hij bij 

onze school gaat komen, is de vraag…. 

U bent van harte welkom de Sint toe te zingen. We verwachten hem rond 8.30 uur.   

’s Morgens zal Sinterklaas alle groepen bezoeken. In de onderbouw zal hij lekker lang de 

tijd nemen om over elk kind iets te vertellen. De cadeautafel stond al klaar en ieder kind 

uit groep 1 t/m 4 heeft een verlanglijstje ingeleverd. In de bovenbouw zijn er lootjes 

getrokken en maken de kinderen voor elkaar een surprise en een gedicht.  

’s Middags heeft elke groep een eigen sinterklaasprogramma.   

 

In de aanloop naar dit grote bezoek mogen de kinderen op maandag 2 december hun 

schoen zetten op school. De kinderen van groep 1/2 en 3 hebben hiervoor zelf een 

klompje gemaakt en hoeven dus geen eigen schoen mee te nemen. 

 

Kerst 

De afgelopen jaren hebben we steeds een andere manier gekozen om samen kerst te 

vieren. Dit jaar bestaat de kerstviering uit een wandeling, zoals eerder beschreven in de 

vorige nieuwsbrief. We hopen alle kinderen op één van de avonden te ontmoeten. 

Opgeven kan nog tot 3 december. 

Vanaf 1 december zal er in de klassen aandacht zijn voor advent en de aanloop naar 

kerst toe.  

Omdat er dit jaar op school in de klassen geen kerstviering is, heeft de oudercommissie 

een kerst-knutselmorgen voorgesteld op vrijdag 13 december van 10.30 uur tot 12.00 uur. 

Onze stagiaires Daniella en Miray helpen hierbij en gebruiken dit als een opdracht voor 

school. Hierbij namens hen een oproep:  



 

  
De voorbereidingen voor de kerstworkshop zijn begonnen. We zijn druk aan de slag! 

Voor de kerstworkshop zijn er activiteiten georganiseerd voor de leerlingen. We 

kunnen uw hulp hier goed bij gebruiken. We hebben nog een aantal spullen niet op 

voorraad en zouden het op prijs stellen als u die voor ons zou willen sparen. Het gaat 

om: mandarijnenkistjes, strijk-kraal-vormen, coniferen, (halve liter) blikken en 

dennenappels. Mocht u nog ander leuk materiaal van de kerst hebben is dat altijd 

welkom! Namens stagiaires Juf Miray, juf Daniëlla en de OC  

 
 

Vrijdagmiddag voor de vakantie 

Toen we met de MR het vakantierooster 

voor 2019-2020 bekeken, zagen we dat 

binnen de vakantie uren geen ruimte 

was om voor alle vakanties de 

bovenbouw de vrijdagmiddag vrij te 

geven. Er was maar ruimte voor twee 

middagen. We kozen voor de 

herfstvakantie en de voorjaarsvakantie 

om die vrijdagmiddagen vrij te geven. 

Daarnaast hebben we toen 

voorgesteld om op de vrijdag voor de 

kerstvakantie (20 december) en voor 

de meivakantie (17 april) met de 

bovenbouw een continurooster te 

draaien. De kinderen houden dan een 

kwartier pauze met de leerkracht en zijn 

om 14.15 uur uit. De onderbouw is 

gewoon om 12.00 uur uit.  

 
Foto: Een duik in de geschiedenis met groep 3 en 4 in Veere 

 

 

 

Wist u dat… 

…er bij de kleuters meespeeluurtjes zijn waar ouders zich voor kunnen inschrijven 

…we een mooi watertappunt hebben kunnen realiseren aan de achterkant van ons  

    gebouw om de moestuin te bewateren 

…we donderdag 28 november het verkeerslabel krijgen uitgereikt van de wethouder en    

    we daar leuke activiteiten omheen bedacht hebben voor de hele school 

…we het fijn vinden wanneer u via Parro uw privacy voorkeuren kenbaar wilt maken  

    (instellingen, privacy-voorkeuren) 

…we half december bezoek krijgen van de onderwijsinspectie en we met trots ons  

    kindcentrum zullen laten zien.  

…begin 2020 alle kinderen Djembé lessen krijgen 

 

 

Met vriendelijke groet namens het hele schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 


