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Beste ouders/ verzorgers, 
 

De teldatum in het onderwijs is 1 oktober. Op deze datum worden de kinderen geteld en aan 

de hand van deze telling krijgen we de rijksbijdrage. Deze 1 oktober gaat de boeken in van 

de hoogste sinds jaren, we hebben op dit moment 121 leerlingen op basisschool ’t Paalhoofd. 

We zijn heel blij met zoveel gezellige kinderen om ons heen. De verwachting is wel dat we de 

komende jaren iets gaan dalen. Desalniettemin, trots op zoveel kinderen! 

 

Formatie 

Voor de vakantie konden we u het heugelijke nieuws melden dat juf Petra Jeronimus in blijde 

verwachting is van een tweeling. Afgelopen week heeft zij voor de laatste keer bij de kleuters 

gewerkt voor de bevalling. Meester Walter zal volgende week vervangen in groep 1/2A. 

Na de herfstvakantie gaat de formatie i.v.m. het verlof van juf Petra er anders uitzien. Juf 

Caroleen wordt de nieuwe juf in groep 1/2A en juf Natascha gaat ook in groep 3/4 werken.  

 

Groep  Aantal lln. Bezetting  

1 / 2 19 Juf Diana: ma,  di-mo,  do,  vr  

Juf Caroleen: di mi,  wo 

   

1 / 2 19 Juf Jacobine: di,  wo,  vr 

Meester Walter: ma,  do 

   

3 / 4 5 + 23 Juf Hennie: ma,  di,  wo,  vrijdag om de week 

Juf Natascha: do, vrijdag om de week 

  Vanaf 1 december zal juf Caroleen op dinsdagmorgen 

les geven aan groep 3. De groep wordt dan gesplitst.  

5 14 Meester Jan: ma, di, do, vr   

Meester Walter: woensdag 

   

6 22 Juf Petra B: ma,  do,  vr 

Juf Natascha: di,  wo  

   

7/8 13 + 12 Juf Marije: ma,  di 

Juf Heleen: wo, do,  vr 

  Juf Laurina loopt haar LIO stage op maandag en 

dinsdag in groep 7/8 

  Juf Marije heeft op vrijdag Pittige Primas klas 

 

 

 Meester Walter geeft op dinsdag muziek en gym, maar is 

ook vaak op andere scholen voor een muziekproject.  



Vrijwillige ouderbijdrage 

In de bijlage vindt u een brief voor de betaling van 

de vrijwillige ouderbijdrage. 

Deze is voor komend jaar vastgesteld op €70,- per 

leerling. Dit bedrag is incl. schoolreis. Voor de 

kinderen in groep 8 vragen we €25,- aan extra 

bijdrage voor kamp. Vorig jaar is er in de MR 

besproken om de oudergelden de komende twee 

jaar iets op te hogen, vandaar dat er zowel vorig 

jaar, als dit jaar een verhoging is doorgevoerd. De 

schoolreisjes van de afgelopen weken zijn betaald 

uit het budget van vorig schooljaar. We hopen dit 

jaar, aan het einde van het jaar weer op schoolreis 

te kunnen. Een deel van de vrijwillige 

ouderbijdrage is dus voor schoolreis gereserveerd, 

het andere deel is een bijdrage voor alle 

activiteiten die we organiseren op school. Het geld 

komt volledig ten gunste van de kinderen. We 

kunnen van dat geld soms net iets extra’s kopen, 

zoals: buitenspelmateriaal en leesboeken. Ook 

zetten we het geld in om het tussen de middag, nu 

de kinderen op school eten, zo fijn mogelijk te laten 

verlopen. Daarom hebben we koelkasten aangeschaft en vrijwilligers die pleinwacht lopen. 

Elk jaar maak ik een begroting en er is een kascommissie die alles controleert. De MR heeft 

zeggenschap over de besteding van de gelden. Mocht u hier vragen over hebben, deze 

stukken zijn openbaar. Meer informatie leest u in de bijlage.  

 

 

 

Herdenking bevrijding Zoutelande/Walcheren 

Op maandag 2 november vindt in en bij de Catharinakerk te Zoutelande de jaarlijkse 

herdenking plaats van de bevrijding van Zoutelande/Walcheren.  Dit jaar alweer 76 jaar 

geleden. Het monument bij de kerk is door de school geadopteerd en de kinderen van 

groep 8 zullen bij de herdenking aanwezig zijn. We vinden het belangrijk om stil te staan bij de 

geschiedenis van Zoutelande. Maar ook om dankbaar te zijn dat wij in vrede mogen 

opgroeien en leven. Wegens de coronamaatregelen zal het een minimalistische herdenking 

zijn. Om die reden is ook alleen groep 8 aanwezig.  

De kinderen dragen gedichten voor, leggen een krans en brengen een bloemenhulde. De 

bedoeling is dat de Engelse veteranen er via digitale ondersteuning toch online bij kunnen 

zijn.  

Dezelfde middag zal  groep 8 ook aansluiten bij de herdenking bij het graf van A.P. MacLeod 

(een omgekomen vliegenier tijdens WO II) op de begraafplaats aan de Westkapelseweg. 

Ook dit zal in zeer kleine kring worden herdacht.  

 
 



 

 

 

 

Wist u dat….. 

• We opzoek zijn naar pietenpakken in maat 158 t/m s? Heeft u iets te leen, dan kunt u 

contact opnemen met juf Heleen of juf Laurina. 

• We nog iemand zoeken voor de pleinwacht op dinsdag: 1x per 4 weken en 1x per 2 

weken?  

• We erg hebben genoten van de schoolreizen? 

• De Kinderboekenweek volop bezig is en we het jammer vinden dat we geen 

kijkmiddag kunnen organiseren. We proberen u via Parro en facebook op de hoogte 

te houden? 

• Als u een boek koopt bij de Drvkkerij of Bruna, mogen wij dan uw bonnetje? 

• De kleuters binnenkort met de natuurouders gaan strandjutten? 

• Na de herfstvakantie alle kinderen kunstlessen krijgen van juf Bo?  

• De rapporten weer ingeleverd mogen worden? 

• De herfstvakantie op vrijdag 16 oktober om 14.00 uur begint? 

• Maandag 26 oktober we de kinderen weer terug verwachten? 

 

 

Hartelijke groet namens het schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

Deze nieuwsbrief is vriend van de school: 

  
 

 

 

 
 


