
 
 

 Nieuwsbrief Kindcentrum ‘t Paalhoofd  
 

Nummer 3; midden september 2020 

 
Beste ouders/ verzorgers, 

 

Soms is er zoveel te vertellen dat er een week later weer een nieuwsbrief is. In de klassen loopt 

alles goed. Kinderen en leerkrachten hebben hun draai gevonden. Deze weken zijn er 

kennismakingsgesprekken. Vanaf groep 5 nodigen we ook de kinderen zelf daar bij uit. Dit om 

elkaar (nog) beter te leren kennen.  

 

Schoolreis 

Omdat we voor de zomer niet op schoolreis konden, hebben we dat nog tegoed. Na het 

succes van de kleuterschoolreis gaan alle kinderen op schoolreis naar ’t Klokuus. 

Groep 3 en 4 gaan op 7 oktober. 

Groep 5 en 6 gaan op 9 oktober en zullen daar ook gaan lasergamen. 

Groep 7 en 8 gaan op 2 oktober en zullen gaan lasergamen en archery tag spelen. 

Die dag hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen want ze krijgen daar 

onbeperkt drinken, friet, snacks en een ijsje.  

Via Parro krijgt u een uitnodiging om te rijden. We kijken uit naar gezellige dagen!  

 

Kinderraad 

Deze week stond in het teken van campagne 

voeren voor zitting in de kinderraad.  

’t Paalhoofd heeft een eigen kinderraad die 

zaken bespreekt die voor kinderen op school 

belangrijk zijn. Onderwerpen zijn 

bijvoorbeeld: materialen die op school worden 

gebruikt, de inrichting van ons nieuwe groene 

schoolplein en regels en afspraken. Kinderen 

kunnen over dit soort dingen meepraten, maar 

zeker ook meebeslissen. Ook is er ruimte voor het 

stellen van vragen; waarom dingen gaan zoals 

ze gaan. En meedenken over eventuele 

veranderingen. In de raad zitten kinderen uit de 

groepen 5 t/m 8. Aan het begin van het 

schooljaar kiezen de leerlingen zelf de 

klassenvertegenwoordiger. Alle kinderen kunnen 

zich verkiesbaar stellen en kunnen zelf reclame maken om gekozen te worden. Deze week is 

er druk campagne gevoerd met o.a. posters. En vanmiddag was de stemming. De nieuwe 

vertegenwoordigers in de kinderraad zijn: Willem (5), Bram (6), Rosalie (7) en Lisa (8) 

 

De kinderraad past binnen het domein actief burgerschap en participatie; kennis over 

normen en waarden en het aanbieden van de mogelijkheid tot inspraak. In elke groep is een 

ideeënbus aanwezig zodat alle kinderen in de klas hun ideeën aan de 

klassenvertegenwoordiger kenbaar kunnen maken. 



 

 

Parro 

We gebruiken Parro voor het tweede jaar om met u te communiceren. 

Wanneer u in de app kijkt, kunt u ook bij ‘Privacy voorkeuren’. We willen u vragen aan te geven 

waar u wel of geen toestemming voor geeft. Dit heeft u op papier al een keer gedaan, maar 

door middel van de Parro-app hoeft dit niet elk jaar opnieuw. U kunt het bovendien op elk 

moment opnieuw aanpassen. Ons hele privacy-reglement staat op onze site. Belangrijk is nog 

te vermelden dat we nooit kinderen bij voor- en achternaam noemen en alleen foto’s 

gebruiken bij positieve situaties.    

 

 
 

Kinderboekenweek: 

De Kinderboekenweek begint officieel op woensdag 30 

september maar bij ons op school starten we op dinsdag 

29 september. In de ochtend zullen we met alle kinderen 

in groepen een kleine voorstelling bekijken, gemaakt 

door de werkgroep Kinderboekenweek.   

Het thema van 2020 is: “en toen?”. Op het hele 

Paalhoofd zal er in alle groepen aandacht worden 

besteed aan geschiedenis, boeken en veel lezen. 

Daarnaast worden er tal van kleine activiteiten 

georganiseerd rondom lezen. 

Alle groepen zullen tijdens deze periode een bezoek 

brengen aan het MuZEEum in Vlissingen. Omdat we van 

de schoolreisgelden nog wat over hadden, hebben we 

geïnvesteerd in een jaarabonnement voor alle kinderen 

bij het MuZEEum, zodat we dit jaar evt. meerdere keren 

kunnen gaan.  

 

 

Schoolbieb 

Tijdens de Kinderboekenweek organiseren de Drvkkerij Middelburg en Bruna de actie: ‘Sparen 

voor je schoolbieb’. Zij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden 

het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de 

nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer 

boeken we kunnen uitzoeken! Hoe werkt de Schoolbieb-actie?  

• U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij de 

Drvkkerij of uw lokale Bruna-winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2020 in op school.  

• Wij leveren de kassabonnen in bij de Drvkkerij of Bruna-winkel.  

• Zij tellen de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon.  

• We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 

leesboeken uitzoeken in de winkels.  



 

MR 

Gisteravond hebben we de eerste MR-vergadering gehad van dit schooljaar. Er heeft een 

grote wisseling plaatsgevonden, maar ik kan u vertellen dat we weer compleet zijn: 

 

Namens de ouders:  

Marjolein van Noort; voorzitter (marjolein.van.noort@hz.nl)   

Bas van Hese (bvanhese@zeelandnet.nl) 

Karlien Pentury (Karlienr@hotmail.com) 

 

Namens de leerkrachten: 

Marije Albach; secretaris en notulist (malbach@primas-scholengroep.nl) 

Marja Geschiere (marjageschiere@primas-scholengroep.nl) 

Diana Reijnoudt (dreijnoudt@primas-scholengroep.nl) 

 

 
 

Typecursus de Typetuin op ‘t Paalhoofd 

 

Goed nieuws! Er kan nog steeds worden ingeschreven voor de typecursus van de Typetuin. 

Bij voldoende interesse gaat deze eind september van start voor leerlingen van groep 6 t/m 8. 

Leren typen met tien vingers zonder naar het toetsenbord te kijken, hoe gaaf is dat? Kinderen 

die blind kunnen typen, behalen bewezen betere resultaten op school.  Ze typen sneller en 

foutloos en kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt 

gehaald wanneer je kind onder begeleiding leert typen van een typecoach. Meld daarom 

jouw kind vandaag nog aan. Ga naar de website www.typetuin.nl/klassikaal. Vul bij locatie 

Zoutelande in en de cursus wordt zichtbaar in het Google Maps overzicht. De lessen zijn op 

maandagmiddag van 16.15 uur tot 17.15 uur bij ons op school.  

 

 
Wist u dat….. 

• Volgende week vrijdag de schoolfotograaf komt. U krijgt hierover maandag nog extra 

informatie 

• De rapporten weer ingeleverd mogen worden 

• We opzoek zijn naar vrijwilligers. In de bijlage vindt u alle mogelijkheden, er zit vast iets 

voor u bij 😉 

 

 

 
Hartelijke groet namens het schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

Deze nieuwsbrief is vriend van de school: 
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