
   

 

Nieuwsbrief Kindcentrum ‘t Paalhoofd 
 
Nummer 7;  februari 2020 

 

 

 
Beste ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Half december kregen we bezoek van de onderwijsinspectie. Hij gaf ons de waardering 

‘Goed’. Deze week ontvingen we het definitieve rapport. We zijn trots dat de inspecteur 

heeft gezien dat ons team elke dag met veel liefde en bevlogenheid les geeft aan de ons 

toevertrouwde kinderen. We gaan met veel energie verder werken aan de ontwikkeling van 

onze school. En we zijn blij in het gestelde vertrouwen van jullie als ouders en de prettige 

samenwerking die we met jullie ervaren. In de bijlage is het verslag van de inspecteur 

toegevoegd.  

 

 
 

Formatie 

Na de voorjaarsvakantie zal juf Petra van Belzen op maandag en dinsdag haar taken in 

groep 8 weer oppakken. Na haar zwangerschapsverlof heeft ze zin om weer te beginnen. 

Ze gaat één dag per week ouderschapsverlof opnemen. Juf Caroleen hebben we bereid 

gevonden tot de zomervakantie op donderdag in groep 4 te blijven en meester Walter zal 

op donderdag in groep 6/7 blijven. We willen meester Paul en juf Heleen bedanken voor hun 

inzet tijdens de afwezigheid van juf Petra.  

 

Na 13 jaar juf te zijn geweest op onze school, heeft juf Anna Carien besloten om na dit 

schooljaar met pensioen te gaan. Dit vinden we natuurlijk erg jammer, maar gunnen haar 

ook de tijd om te gaan genieten van haar pensioen. Op donderdag 9 juli (de laatste 

schooldag) zullen we met de hele school op een feestelijke wijze afscheid nemen van juf 

Anna Carien. U krijgt hierover t.z.t. meer informatie.  

 

Juf Petra Jeronimus heeft twee weken geleden haar laatste operatie gehad na een heftig 

traject na de diagnose borstkanker. Ze re-integreert in groep 3 en zal voorzichtig na de 

voorjaarsvakantie wat lesgevende taken oppakken.  

 



Achter de schermen zijn we druk bezig met kijken naar de formatie voor volgend jaar. Zodra 

we dit rond hebben en het in de MR besproken is, hoort u van ons.  

 

Overblijven 

Per 1 januari verzorgen wij als school zelf de overblijf. We hebben daar juf Roos Surowietz als 

vaste overblijf juf voor aangenomen.  

Bij ons op school loopt het goed en gezellig tijdens de overblijf. We zijn op zoek naar ouders 

die ons overblijfteam willen komen versterken. Vooral na de zomervakantie wordt het erg 

krap. 

Zit u tussen de middag thuis met uw kinderen aan tafel en had u altijd al een (zeer) groot 

gezin gewild, dan is dit uw kans, u wordt daar nu ook nog voor betaald. Voor meer informatie 

kunt u terecht bij juf Roos of bij juf Marina.  

 

Vakantierooster: 

Hierbij het vakantierooster voor schooljaar 2020-2021: 

Voor de herfst- kerst- voorjaars en meivakantie is de bovenbouw op vrijdagmiddag vrij.  

Er zullen nog drie studiedagen ingepland worden. Zodra die bekend zijn, laten we u die 

weten.  

 

Vakanties 2020 - 2021  

Vakantie  data 

Herfst 19/10 – 23/10 

Kerst 21/12 – 01/01 

Voorjaar 15/02 – 19/02 

Pasen  02/04 – 05/04 

Meivakantie 26/04 - 07/05 

Hemelvaartsdag 13/05 - 14/05 

Pinksteren 24/05 - 25/05 

Zomer 26/07 – 03/09 

Studiedag  Primas Dag van de Leraar 05 /10 /2020 

 

Bioscoop ’t Paalhoofd was een groot succes.  



 

Schoolplein :  

We zijn heel blij met het nieuwe schoolplein. Het is alleen nog niet klaar. We zitten er 

achteraan om te zorgen dat het zo snel mogelijk af gemaakt wordt, vooral een goed hek 

boven op ‘de berg’ heeft de prioriteit.  

 

Wat we niet hadden ingeschat is dat het in de school zo’n zandboel zou worden. Daarom 

zijn we begin deze maand gestart met een proef om de schoenen uit te doen bij 

binnenkomst. Veel kinderen wilden graag pantoffels aan. Dit vinden wij prima.  

Bij de midden- en bovenbouw verloopt dit prima. Bij de kleuters is het erg zoeken naar een 

rustige manier. De zelfredzaamheid bij kleuters van zelf sokken en schoenen aan doen vraagt 

aandacht.  

Het zand dat is geleverd is waarschijnlijk niet het zand dat wij voor ogen hadden. Dus zijn we 

bezig met ander zand, omdat dit wel erg veel overlast veroorzaakt. Op donderdag 26 maart 

zullen we het schoolplein feestelijk openen.  

 

Project 

Op maandag 9 maart starten we met het project: ‘Natuur en een natuurlijke omgeving’.  

Op donderdag 26 maart zullen we het project afsluiten met een kijkmiddag en tevens de 

opening van ons schoolplein.  

Tijdens de projectweken zullen zoveel mogelijk lessen in het teken staan van natuur. Ook 

zullen er extra uitstapjes / gastlessen zijn.  

 

 

Wist u dat….. 

…op vrijdag 21 februari om 12.00 uur voor de hele school de voorjaarsvakantie    

    begint. We hopen iedereen op maandag 2 maart weer te begroeten 

… sommige kleuters niet kunnen wachten en wel erg vroeg op school zijn. De kleuters    

     kunnen vanaf 8.20 uur terecht in het lokaal.  

….de natuurouders hulp kunnen gebruiken. We zoeken ouders die willen helpen in de      

     moestuin en bij excursies. Opgeven en meer informatie bij meester Walter. 

…Juf Marina een academische masterstudie doet voor haar herregistratie als      

    schoolleider en vaak op dinsdag afwezig is voor les.  En van 15 maart tot 21 maart  

    naar Finland gaat voor onderzoek.  

…groep 8 op 20 maart meedoet aan de landelijke pannenkoekdag voor ouderen. 

….we op dinsdagmiddag 24 maart en donderdagmiddag 9 april een studiemiddag    

    hebben en alle kinderen vanaf 12 uur vrij zijn.  

…op 15 en 16 april groep 8 de IEP eindtoets maakt. 

…we op vrijdag 17 april Koningsspelen vieren. 

 

 

Met vriendelijke groet namens het hele schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

Vriend van de school is deze maand: 

 


