
  
 
 

 

 

 

Nieuwsbrief Kindcentrum ‘t Paalhoofd 
 
Nummer 6; januari 2020 

 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

We wensen u allereerst alle goeds toe voor 2020. 

 

Nieuws vanuit het schoolteam 

Op 3 december is Noor geboren. De dochter van juf Petra 

van Belzen en Peter. Zus van Siebe. Ze maken het goed. Op 

vrijdag 17 januari komt juf Petra Noor in alle klassen laten 

zien.  

 

Rapport 

Op 28 januari zal tussen de middag het rapport mee naar 

huis gaan. Van 29 januari tot 13 februari staan de 

rapportgesprekken gepland. Voor groep 8 zal dit het 

adviesgesprek zijn. Vanaf 20 januari tot 28 januari kunt u via 

Parro intekenen. Voorafgaand aan het gesprek liggen er in 

de gang werkboeken, schriften en werkjes klaar van uw kind 

die u kunt bekijken. We vinden het contact met ouders erg 

belangrijk en hopen u allemaal te mogen begroeten.  

 

Staking 

Op 30 en 31 januari is er een landelijke oproep om te gaan staken. Basisschool ’t Paalhoofd zal 

deze twee dagen gesloten zijn.  

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. (Veel 

studenten kiezen daardoor voor een lerarenopleiding i.p.v. PABO)  Ook willen we onze zorg 

uitspreken over de toekomst 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. 

 

KOW zal deze twee dagen opengaan om de opvang te verzorgen. Ook voor kinderen die 

geen contract hebben bij KOW. In de bijlage sturen we u meer informatie.  

 

Voorleesontbijt 

Van 22 januari tot 1 februari zijn de Nationale voorleesdagen. Het Nationale Voorleesontbijt is 

daar een onderdeel van en vindt plaats op woensdag 22 januari. Die dag lezen talloze 

bekende én onbekende Nederlanders voor aan peuters en kleuters om zo het voorlezen te 

stimuleren.  Bij ons zal de burgemeester de school bezoeken. 



Alle kinderen op ons kindcentrum krijgen die 

morgen ontbijt. Uw kind hoeft hiervoor niets mee 

te nemen. Het voorleesontbijt begint om 08.30 uur 

met het voorlezen van een spannend verhaal en 

ontbijten in de klas. Dit jaar staat in de onderbouw 

het boek: “Mopper eend” centraal. Alle kinderen 

moeten, zoals altijd, iets te eten, fruit of drinken 

meenemen voor in de kleine pauze. 

 

Wegwerkzaamheden 

In een eerder Parro bericht hebben wij u er op 

attent gemaakt dat door de werkzaamheden aan de Nieuwstraat, er een omleiding is. De 

dorpsraad heeft deze omleiding zo goed mogelijk, in samenspraak met de gemeente, 

georganiseerd. Dit is de veiligste route. Feit blijft dat het ineens een stuk drukker is op deze route 

en er hierdoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Fijn is te zien dat veel ouders het serieus 

oppakken. Wij zullen tijdens de verkeerslessen hier ook extra aandacht aan besteden.  

 

Kiss and ride 

Over verkeer gesproken: er ontstaan de laatste tijd soms gevaarlijke situaties rondom onze kiss 

en ride strook. Er wordt daar door ouders vaak geparkeerd. Daardoor ontstaan er 

opstoppingen. Na overleg met de kinderen hierbij een oproep: 

 
'Lieve mam of pap, 

Je staat op 'kiss & ride', dus: 

even vlug een kus, 

en dan weer snel op stap. 

 

Doe je 't op 't gemak? 

Parkeer dan in een vak! ' 

 

Veel dank! 

 

Wist u dat… 

 

… Groep 5 en 6 een bezoek gaan brengen aan museum de Schotse huizen 

….Alle kinderen in deze periode een workshop Djembé gaan volgen. Juf     

     Esther Abrahamse zal deze lessen verzorgen 

... juf Conny Sijlmans de komende vier weken danslessen verzorgt in groep 1 t/m 6 

 

 

Met vriendelijke groet, namens het hele schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

Vriend van de school deze maand is: 

 

 


