
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer 5, november 2020 
 
 

Nieuwsbrief Kindcentrum  ’t Paalhoofd 

 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

 

Het is herfst op ’t Paalhoofd. De blaadjes vallen van de bomen en in de klassen worden herfst 

thematafels gemaakt. De natuur trekt zich niets aan van corona, de herfst zet volop door.  

Dat is ongeveer het enige dat vergelijkbaar is met vorig jaar. Voor de rest staat de wereld op 

z’n kop. Ook voor onze school betekent het schakelen en het beste ervan proberen te 

maken.  

 

Wij volgen het protocol van de PO raad. Een paar aandachtspunten: 

1. Zo beperkt mogelijk mensen de school in laten. Dit was al het dringende advies. Omdat 

we in een multifunctioneel gebouw zitten was dit wel eens lastig, en mocht er in het 

Dorpshuis meer dan op onze school. Maar nu hebben alle gebruikers van het gebouw 

dezelfde richtlijn. De komende twee weken is dit nog strikter. Dit betekent ook dat de 

luizenmoeders de komende weken niet meer kunnen pluizen. We vragen u om extra 

alert te zijn en extra goed te kammen. De oudergesprekken zullen digitaal plaatsvinden, 

daarover hieronder meer.  

2. Bij het brengen en ophalen van de kinderen wordt dringend verzocht de 1,5 meter 

afstand van elkaar te bewaren. Dit verloopt al heel goed, maar we blijven u erop 

attenderen. 

3. Ten aanzien van de thuisblijfregels is dit in het nieuwe protocol toegevoegd: 

‘Verder geldt voor leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven:  

• als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 gerelateerde 

klachten;  

• als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;  

• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van 

benauwdheid heeft.  

Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) 

hoesten, moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn’ 
 

Veel ouders melden hun kind ziek door een berichtje in Parro te versturen, dat wordt niet 

altijd gelezen door de leerkrachten. Bellen is dan handiger.  



Twijfelt u of heeft u vragen, kunt u altijd bellen of mailen. Voor het volledige protocol kunt u 

hier klikken: protocol 

 

 

In de school genieten we samen van elkaar en van de herfst. Er werd door de natuurouders 

een strandtocht voor de kleuters georganiseerd en groep 3 en 4 mocht pompoenen 

uithollen. Ook worden er op het schoolplein naar herfstspulletjes gezocht.  

De midden- en bovenbouw heeft deze weken een online programma voor digitale 

geletterdheid tot hun beschikking. Hierin komen mediawijsheid, computervaardigheden en 

studievaardigheden aan de orde.  

 

 
Het raam in de hal is weer mooi beschilderd! 

 

 

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 speken 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 ook zijn dat de leerkracht u uitnodigt.  

 

Uw kind zit nu elf weken op school en u kunt gebruik maken van de mogelijkheid om in te 

tekenen voor een oudergesprek. Deze staan gepland tussen 23 november en 4 december.  

Via Parro krijgt u van 11 t/m 17 november de kans om in te schrijven.  Helaas kunnen we deze 

gesprekken niet op school houden, maar verlopen deze digitaal via Microsoft Teams. In de 

bijlage stuur ik u de handleiding,  

 

Sinterklaas 

Op 4 december zal ‘t Paalhoofd in het teken staan van het sinterklaasfeest. We zijn druk in 

overleg met Sinterklaas hoe die dag zal gaan verlopen. 

Gelukkig heeft Sinterklaas wel al de dertien keuze geschenken voor groep 1 t/m 4 laten 

bezorgen, dus kunnen de kinderen hun verlanglijstje maken. Aanstaande maandag 9 

november zal de cadeautafel er staan en krijgen de kleuters hun verlanglijstje mee naar huis 

om daar in te vullen. De kinderen uit groep 3 en 4 vullen hun lijstje op school in. We sturen de 

kleutergroepen via Parro een filmpje van de cadeautafel zodat u die samen met uw kind 

kunt bekijken.  

Sinterklaas en zijn Pieten hebben het vrij druk, ook i.v.m. de onzekerheden rondom corona, 

dus vragen ze de kinderen van groep 5 t/m 8 om te helpen. Groep 5 en 6 zal lootjes trekken 

en surprises te maken. En in groep 7 en 8 gaan ze een spel spelen. U krijgt van de 

file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6CZCSSFX/Protocol-basisonderwijs.pdf


groepsleerkracht alle informatie. Daarnaast mogen alle kinderen op maandag 23 november 

hun schoen zetten en hopen we dat we op dinsdag 24 november daar iets in vinden!  

 

 

We hebben besloten om alle kinderen op 4 december vanaf 12.00 uur vrij te geven. Vooral 

voor de onderbouw zijn deze weken erg vermoeiend. Mocht dit lastig voor u zijn kunt u 

contact opnemen met de leerkracht, dan zorgen wij voor opvang. Ook de kinderen die naar 

de BSO gaan worden tot 14.00 uur door ons opgevangen.  

 

 
 

Wist u dat….. 

• We opzoek zijn naar pietenpakken in maat 140 t/m M? Heeft u iets te leen, dan kunt u 

contact opnemen met juf Heleen of juf Laurina. 

• De rapporten weer ingeleverd mogen worden?  

• We een nieuwe kast en veel nieuwe boeken in de schoolbieb hebben? 

• We al veel ouderbijdragen binnen hebben? Waarvoor dank.  

• De nieuwe kinderraad voor de vakantie vergaderd heeft en al goede ideeën heeft 

ingebracht? 

• We voor de vakantie kaarten hebben gemaakt voor mensen die we een hart onder 

de riem wilden steken in coronatijd? We hebben daar veel leuke reacties of soms zelfs 

kaarten terug van ontvangen. 

 

 

Hartelijke groet namens het schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

Deze nieuwsbrief is vriend van de school:  

 Camping Janse Zoutelande 


