
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer 6, december 2020 
 
 

Nieuwsbrief Kindcentrum  ’t Paalhoofd 

 

 

Na een veelbewogen jaar komen we nu aan in december. Een maand die er anders uit zal 

zien dan andere jaren. Op ’t Paalhoofd gaan we proberen er toch een onvergetelijke 

periode van te maken.  

 

Sinterklaas 

Afgelopen week hebben we enorm genoten van de gebeurtenissen rondom Sinterklaas: en 

alle kinderen mochten hun schoen zetten, waar een knikkerzak met knikkers in zat. We deden 

live bingo met Sinterklaas en kinderen in de onderbouw wonnen een sleutelhangerknuffel.  

Vanaf maandag 30 november zullen we elke dag ‘Het Paalhoofd Sinterklaasjournaal’ 

opnemen, zodat u alle gebeurtenissen op school kunt volgen. Groep 7 zal dit presenteren en 

de filmpjes zullen op Facebook en op onze site te bekijken zijn. Want ik kan u alvast 

verklappen dat er vreemde zaken gaande zijn. Het lijkt wel of er iemand op ’t Paalhoofd 

logeert en de kinderen van groep 8 zijn ook vreemde dingen aan het oefenen, zoals 

huppelen en pakjes gooien…. Heel bijzonder allemaal. Op 4 december zullen we om 8.45 uur 

een live verbinding via Facebook tot stand brengen, omdat we dan hopen dat Sinterklaas 

onze school komt bezoeken. Die middag zijn alle kinderen om 12.00 uur uit.  

 

 

Kerstfeest  

Met Kerst werken we dit jaar rondom het thema: “Geef het licht door” 

In de Adventsperiode zullen we luisteren naar de verhalen van Mattheus over de geboorte 

van Jezus. We zingen samen liedjes en praten met elkaar over hoe we een lichtje voor een 

ander kunnen zijn. 

Op 18 december houden alle groepen in de eigen klas een kerstviering onder schooltijd. We 

kiezen ervoor om de viering van onze methode Trefwoord te volgen. Daar staat een 

prentenboek centraal: ‘Op tijd voor het lichtfeest’. Sonny’s opa is kaarsenmaker in de stad 

waar op Kerstavond iets bijzonders gebeurt. Dan is het lichtfeest en steken alle 

stadsbewoners met elkaar hun kaarsen aan. Geen gewone kaarsen, maar een die de 

kaarsenmaker speciaal voor ieder van hen gemaakt heeft. Dit jaar zijn de kaarsen op 24 



december nog niet af. Opa vraagt zijn kleinzoon om hulp. 

Maar Sonny heeft een geheim plannetje, dus geen tijd om 

zijn opa te helpen. Zijn de kaarsen wel op tijd klaar? 

 

We zullen op Kerstavond een filmpje online zetten waarin juf 

Marije het boek voorleest. Zo kunt u samen met het gezin 

tijdens de Kerstdagen het verhaal nogmaals beluisteren.  

 

 

Kerststukjes 

Op dinsdag 15 december zullen er in alle groepen 

kerststukjes gemaakt worden. Alle kinderen mogen twee 

kerststukjes maken. Eén voor het kind zelf en één stukje om te geven aan iemand die een 

‘lichtje’ kan gebruiken.   

Om dit te realiseren zijn we nog opzoek naar: 

• Lege boterbakjes, plastic bakjes etc.  

• Kleine kerstversieringen 

• Kaarsen 

• Oase 

Dit mag vanaf nu al meegenomen worden naar school, zodat we weten hoeveel we zelf 

moeten kopen. Op 15 december mag er ook nog kerstgroen meegenomen worden.  

 

Ook zullen we meedoen aan de kaartenactie georganiseerd door Nationaal Fonds 

Ouderenhulp. We zullen volgende week een kerstkaart maken, deze sturen we naar het NFO 

en zij zorgen ervoor dat deze terecht komen bij ouderen die mede door corona eenzaam zijn 

met kerst.  

 

 

Vakantierooster 

Op onze site: https://www.kindcentrumpaalhoofd.nl/vakantie-rooster/ 

staat het actuele vakantierooster en daarbij het vakantierooster voor schooljaar 2021-2022. 

 

Op 12-02-2021, de vrijdag voor de voorjaarsvakantie, hebben we een studiedag ingepland. 

Ook 11-03-2021 en 25-06-2021 zijn studiedagen.  

 

Eerder schreven we dat we op Goede vrijdag 

mochten gaan genieten van een 

kinderuitvoering van de Mattheüs Passion, 

maar dit komt i.v.m. corona te vervallen. 

Daarom zal dit jaar Goede Vrijdag (02-04-

2021) een vrije dag zijn zoals we gewend zijn 

en verwachten we de kinderen dinsdag (06-

04-2021) weer op school. Wel hopen we dat 

deze speciale Paasviering in 2022 door kan 

gaan. Vandaar dat dan Goede vrijdag een 

schooldag is en de dinsdag na Pasen een vrije 

dag zal zijn. 

 

Voordat we het continurooster draaiden, 

hadden we de gewoonte dat de kinderen op 

de vrijdag voor vakanties de middag vrij 

waren. Vanaf 1 januari 2021 zal dat komen te 

vervallen.  

Vrijdag 18 december is de laatste vrijdag voor 

een vakantie waarbij alle kinderen om 12.00 

uur vrij zijn. Van de uren die daardoor 

overblijven begint de zomervakantie in 2021 

https://www.kindcentrumpaalhoofd.nl/vakantie-rooster/


op vrijdag 23-07-2021. In het schooljaar 2021-2022 hebben we mede daardoor eind juni een 

extra lang weekend vrij.  

 

Invallen 

Met de medezeggenschapsraad hebben we gesproken over de invulling van leerkrachten 

bij ziekte. We kijken eerst of we intern kunnen schuiven. Als dat niet lukt proberen we of er 

collega’s zijn die extra willen komen of kunnen ruilen. Als die optie er niet is bekijken we of het 

samenvoegen of verdelen van groepen een oplossing is. Mocht dat allemaal niet lukken, 

dan kunnen we niet anders dan groepen thuis laten werken. Tot nu toe hebben we alle 

ziekte intern kunnen oplossen. Daarbij staat het belang van kinderen ten aanzien van 

vertrouwde gezichten en rust in de groep voorop. Ik wil langs deze weg ook een compliment 

geven aan al onze leerkrachten. Zij stellen zich keer op keer flexibel op, top! 

 

 

Wist u dat….. 

• De rapporten weer ingeleverd mogen worden?  

• We al veel ouderbijdragen binnen hebben? Waarvoor dank.  

• We met de bonnenactie van de Drvkkerij en Bruna mogen we voor bijna €100,- 

nieuwe boeken uitzoeken voor onze schoolbieb 

• De kinderraad een enquête is begonnen onder de leerlingen om te kijken welke 

boeken ze graag zouden willen kopen van dat geld.  

 

 

 

Hartelijke groet namens het schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

Vriend van de school deze maand is: 

 

 

 


