
 

 
 

Nummer 7, december 2020 
 
 

Nieuwsbrief Kindcentrum  ’t Paalhoofd 

 

 

We kunnen terugkijken op een veelbewogen jaar. Corona heeft ieders leven op de kop 

gezet. Maar met zijn allen hebben we er wel het beste van weten te maken. Ik ben trots op 

hoe we samen, ouders, kinderen en team, ’t Paalhoofd vorm hebben gegeven, met oog 

voor elkaar.   

 

 

Geboren! 

Afgelopen week is juf Petra Jeronimus samen met haar man Francis en dochter Nina, trotse 

ouders en grote zus geworden van Ties en Siem. Twee prachtige jongens die na bijna 36 

weken zwangerschap geboren zijn. Moeder en zonen maken het goed.  

 
 

 

 

 

Formatie 

Voor juf Petra van Belzen was het allemaal erg veel de laatste tijd, daarom heeft zij tijdelijk 

een stapje teruggedaan. Op arbeidstherapeutische basis komt ze stap voor stap weer les 

geven in groep 6. 

We hebben de vervanging intern kunnen oplossen. Na de kerstvakantie zal dat er als volgt uit 

zien: 

 



Groep 

 

Maandag  Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1 en 2 A  

 

 

Juf Diana Ochtend: 

Juf Diana 

Middag: 

Meester 

Walter  

Juf 

Caroleen 

Juf Diana Juf Diana 

1 en 2 B Meester 

Walter 

Juf 

Jacobine 

Juf 

Jacobine 

Meester Walter Juf Jacobine 

3 en 4 

 

 

Juf Hennie Juf Hennie  Juf Hennie Juf Caroleen Juf Hennie 

5 Meester Jan Meester Jan Om de 

week 

Meester 

Jan, de 

andere 

week 

meester 

Walter 

Meester Jan Meester Jan 

6 

 

 

Juf Marije Juf 

Natascha 

Juf 

Natascha 

Juf Natascha Juf Natascha 

7 en 8 

 

 

Juf Laurina Juf Laurina 

en Juf 

Marije  

Juf Heleen Juf Heleen Juf Heleen 

  

 

Kerstfeest  

Zoals eerder geschreven in de vorige nieuwsbrief zal de kerstviering dit jaar in de eigen klas 

zijn. In de vorige nieuwsbrief leest u meer over de inhoud. De kinderen zijn op 18 december 

om 12.00 uur uit.  

 

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 

Wilt u op 15 december nog wat kerstgroen meegeven?  

 

Speelgoedbank 

De oudercommissie organiseert ook dit jaar een inzameling voor de speelgoedbank. Er is al 

veel mooi speelgoed binnengebracht, geweldig, er kan altijd nog meer bij.  

Namens de oudercommissie stuur ik u: 

 

Zoals jullie allemaal wel weten zijn er veel gezinnen die het niet altijd even breed hebben.  

Met de feestdagen in het vooruitzicht willen wij ons graag weer (net als vorig jaar) inzetten 

voor de speelgoedbank. Wij denken dat we zeker nu in deze tijd extra veel kunnen 

betekenen voor deze gezinnen. Of het nu een klein autootje is, een boek of een doos met 

blokken alle beetjes helpen.  

 



Dus mochten jullie nog speelgoed hebben wat niet meer of nauwelijks gebruikt  wordt. Denk 

hierbij aan Lego, Duplo, Playmobile, Kapla ed. Ziet het tweedehands speelgoed er nog goed 

uit en is het compleet. En voldoet aan de eis:  

‘ZOU IK HET OOK AAN MIJN EIGEN KIND GEVEN?’  

Dan zijn uw donaties meer dan welkom ! De kinderen mogen het speelgoed inleveren op 

school in de hal.  

Dit kan vanaf maandag 7 december t/m donderdag 17 december. 

 
Natuurouders 

De natuurouderwerkgroep heeft een subsidie binnen weten te halen om het natuuronderwijs 

op school belevingsvoller te maken. Onze natuurouders organiseren al heel erg leuke 

activiteiten, maar met deze subsidie kan er net wat meer. Enthousiaste natuurouders zijn van 

harte welkom om de club te komen versterken. Voor informatie kunt u terecht bij meester 

Walter. 

 

Verkeer 

De lichten in de lucht waren al van ver te 

zien. En dat maakte iedereen nieuwsgierig. 

De fietsverlichtingscampagne 

'Zet je licht aan' stond woensdagmorgen bij 

’t Paalhoofd met een lichtshow. Wat was 

het fantastisch! 

Ze willen met de campagne aandacht 

geven aan iedereen die in het donker in 

het verkeer deelneemt. Veel kinderen 

kwamen met licht op de fiets op school 

aan. Super goed!!  

We hopen dat de actie teweegbrengt dat 

alle kinderen ’s morgens met licht op naar 

school komen, want het is vaak nog heel 

donker. 

 

Namens het hele team wensen we u fijne feestdagen en alle goeds voor 2021! 

 

 

Hartelijke groet namens het schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

Vriend van de school deze maand is: 

 

 

 


