
 

 
 
     
 

 Nieuwsbrief Kindcentrum ‘t Paalhoofd  
 

Nummer 2; september 2020 

 

We zijn nu drie weken bezig en zijn erg blij dat het allemaal goed loopt op school. We 

genieten van alle blije kinderen. En we hebben ook veel kinderen. We zijn enthousiast dat we 

op dit moment 121 leerlingen tellen.   

Corona blijft een terugkerend onderwerp. Wat kan er wel? En wat niet? Is steeds een 

vraagstuk. Ook zijn er al een aantal leerkrachten getest op corona, vanwege 

verkoudheidsklachten. De uitslag was steeds negatief. Deze week merken we ook dat de 

wachttijden bij de GGD oplopen. Juf Natascha is al de hele week thuis geweest in 

afwachting van eerst de test en nu de uitslag. Gelukkig konden we het steeds intern oplossen 

en hoefden er geen groepen naar huis. We streven er naar om dit alleen in te zetten als we 

echt geen andere mogelijkheid meer zien.  

In de bijlage stuur ik u een beslisboom wanneer u twijfelt of uw kind naar school mag komen.  

 

Scholing 

Omdat sommige scholingsmomenten voor de zomer waren doorgeschoven, hebben we als 

team de eerste weken van het nieuwe 

schooljaar best veel 

scholingsmomenten. We hebben in de 

laatste vakantieweek een opfriscursus 

gehad rondom ‘Goed van start’. Met 

deze methode bouwen we in de 

eerste weken van het schooljaar aan 

het klassenklimaat en de sfeer in de 

groep.  

Afgelopen donderdag heeft het team 

een nascholing gehad over verdriet en 

verlies. Er leefden bij ons veel vragen 

over hoe om te gaan met dit 

onderwerp. Vooral omdat we merken 

dat ook de corona periode bij 

kinderen veel los gemaakt. Verlies is 

ook het wegvallen van zekerheden. 

We nemen de opgedane kennis mee 

in de praktijk. Wilt u contact over dit 

onderwerp, dan bent u altijd welkom. 

Op 15 september hebben we 

studiedag. In de ochtend zal de 

onderbouw aan de slag gaan rondom 

een breed onderwijsaanbod bij 

kleuters en de midden/bovenbouw 



rondom Snappet. In de middag hebben we een studiemiddag rondom coöperatief leren. 

Op de dag van de leraar zijn de kinderen ook vrij. Als team gaan we dan een 

teambuildingsactiviteit doen.  

Hieronder zet ik nogmaals de studie dagen en vakanties.  

 

Oudergesprekken 

Vier maal per jaar bent u welkom op school om te praten over de voortgang en het 

welbevinden van uw kind. We vinden het belangrijk u regelmatig te spreken en verwachten 

u daarom in ieder geval bij ons kennismakingsgesprek in september en het eerste 

rapportgesprek. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om in november en juni op gesprek te 

komen, als u daar de behoefte aan heeft. Het kan natuurlijk zijn dat de leerkracht u graag wil 

spreken, dan zal er een persoonlijke uitnodiging volgen.  

Van 21 t/m 25 september houden we de kennismakingsgesprekken. U kunt kennismaken met 

de evt. nieuwe leerkracht. U kunt als ouder iets vertellen over uw kind en er wordt gesproken 

over het welbevinden. Bij groep 5 t/m 8 komt de leerling zelf mee naar het gesprek. We willen 

hiermee de ‘gouden driehoek’: ouder, kind en school versterken. Vooraf vult uw kind op 

school een papier in met vragen die besproken kunnen worden. Dit is puur een richtlijn voor 

een gesprek. Vragen zijn: waar ben je goed in, wat vind je leuk om te doen zowel op school 

als thuis, wat vind je moeilijk, waar wil je graag hulp bij krijgen en met wie speel en werk je 

graag. We hopen zo (nog) beter in te spelen op de onderwijsbehoeften van elk kind. 

 

Vanaf maandag kunt u intekenen via Parro. De gesprekken vinden plaats na schooltijd 

tussen 14.35 en 17.45 uur. Mocht er echt geen mogelijkheid bij zijn die u past, kunt u 

persoonlijk contact opnemen met de leerkracht.  

 

We vragen u binnen te komen via de hoofdingang, daar uw handen te ontsmetten en het 

triageformulier in te vullen. Mocht u liever een online gesprek voeren bijv. via Teams, kunt u 

daarvoor een afspraak maken met de leerkracht.  

 

Stagiaires 

Ook dit jaar hebben we weer een aantal stagiaires op ons 

kindcentrum. Lise van der Hoeven loopt stage op de BSO en in groep 

3/ 4. Raquel Guarde loopt stage op de peutergroep en in groep 1/ 2 

A. Zij volgen beiden de opleiding tot kind professional op Scalda.  

Vanuit de Pabo loopt tweedejaars student Lourus Minderhoud stage 

in groep 5.  

We wensen ze een leerzame en inspirerende periode toe! 

 

Schoolfotograaf 

Vrijdag 25 september komt ‘Foto Koch’ naar ‘t Paalhoofd om 

schoolfoto’s te maken. We houden ons natuurlijk aan de richtlijnen 

van het RIVM. 

Hebben uw kinderen een jonger broertje of zusje dat nog niet op de 

basisschool zit? Kom in dat geval om 8.30 naar het inloop-foto-atelier 

in de gymzaal. We vragen u de nooduitgang te gebruiken naast de 

supermarkt als ingang en de gymzaal langs de voorkant te verlaten.  Uw kinderen kunnen 

dan samen op de foto. Gezinsfoto’s van basisschoolkinderen worden gewoon onder 

schooltijd gemaakt. Met kinderen die die dag ziek zijn nemen we contact op.  

 

Na ongeveer twee weken ontvangt u een inlogcode, waarmee u de foto’s kunt bekijken en 

bestellen.  

 

 



Fotocollage: schoolreis groep 1 

en 2 

 

 

 

Vriend van de school 

Een aantal jaar geleden konden 

bedrijven hun advertentie 

plaatsen in ‘De schoolbel’. Met 

dat sponsorgeld konden we 

leuke extra’s doen voor de 

school. Nu de schoolkrant is 

opgeheven, hebben we met een 

sponsorcommissie twee jaar 

geleden een nieuw plan 

bedacht. Een bedrijf kan vriend 

worden van onze school. Met het 

geld dat we daarmee 

binnenhalen kunnen we wat 

extra’s. Dit jaar hebben we voor 

het geld van onze Vrienden 

picknicktafels aangeschaft voor 

op het schoolplein. Weet u of 

heeft u een bedrijf, dan kunt u via paalhoofd@primas-scholengroep.nl de mogelijkheden 

opvragen. Uw logo staat dan ook op onze site.  

In elke nieuwsbrief zullen we een vriend van de school uitlichten. 

 

Wist u dat: 
 

• groep 5 op 22 september meedoet met Het grote  

Strand-Lab in het kader van de Veerse Week  

van de Zee 2020 

• we in alle klassen een koelkast hebben, zodat het  

drinken en de lunch koel blijft 

• groep 1 en 2 op schoolreis zijn geweest en dat dat heel  

erg leuk was! 

• binnenkort de groepen 3 t/m 8 op schoolreis gaan 

• we het fijn vinden wanneer kinderen tijdens de 

gymlessen gymschoenen dragen 

• de rapporten weer mee naar school mogen komen 

• de website weer up to date is en u daar ook in de kalender onze planning kunt 

vinden 

• groep 7/8 vanaf woensdag 23 september meedoet aan de Kinderpostzegelactie 

 

 

 

Hartelijke groet namens het schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

Deze nieuwsbrief is vriend van de school: 

 

’n Ice IJssalon Zoutelande 
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