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De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Het hele team van ’t Paalhoofd wenst u alle 

goeds voor 2021. 

 

 

 

 

Plan van aanpak corona 

Deze week zijn de online lessen van start gegaan. Via de groepsleerkracht ontvangt u de 

planning. Dat is voor iedereen wennen en zoeken. De meeste dingen verliepen prettig, 

andere verdienen nog wat aandacht. We begrijpen dat het in sommige gezinnen lastig is 

met veel kinderen tegelijk op een computer of laptop. Wanneer u er één te kort komt, 

kunt u er één van school lenen.  

Hier hebben we tips om het online volgen van 

lessen soepel te laten verlopen: 

 

Ophaalmoment 

Op maandag 11 januari is er tussen 08.30 uur 

en 11.00 uur weer een ophaalmoment bij de 

school. We geven dan extra materiaal en de 

weekplanning op papier mee. Er is die morgen 

ook gewoon online les. Vrijdag ontvangt u de 

nieuwe planning voor volgende week per 

mail. We vragen u de looproute buitenom de 

school te volgen en bij het lokaal van uw kind 

op het raam te tikken. De route loopt vanaf 

het kleuterlokaal, om de school heen, langs de 

gymzaal terug.  

Er zijn veel kinderen die graag lezen. Op 

maandagmorgen tussen 9.30 uur en 11.00 uur 

kunt u voor kinderen uit groep 3 t/m 8 boeken 



ruilen bij het raam van het kantoor van juf Marina, aan de achterzijde van het gebouw. 

Madelon, ons ‘bieb-opperhoofd’, zal de boeken innemen en een ander boek uitzoeken. 

Zij kent alle boeken, dus u kunt ook iets bij haar bestellen of opvragen. De kleuters krijgen 

prentenboeken mee bij het lokaal.  

De leesformulieren van de boeken die kinderen voor de vakantie hebben gelezen tijdens 

de PrimasLeesdagen, kunnen tot 12 januari ingeleverd worden.  

foto: online lesgeven 

 
Noodopvang 

De noodopvang verloopt prima. In totaal vangen we tussen de 20 en 30 kinderen per dag 

op. We hebben deze planning: 

Shift 1: 

8.25- 11.15 uur les in de klas  

Shift 2: 

11.15 uur- 12.00 uur in de klas een extra activiteit 

12.00 uur- 12.30 uur eten 

12.30 uur-13.00 uur buitenspelen 

 

Vanaf 13.00 uur vangt de BSO alle noodopvangkinderen op. De kinderen zonder contract 

gaan om 14.00 uur naar huis. Op woensdag vangen de leerkrachten zelf de kinderen op 

na 13.00 uur omdat er dan geen BSO is.  

 

Schuifwand 

In de kerstvakantie is er, na drie jaar van veel overleg, in het dorpshuis een schuifwand 

geplaatst. Nu hebben de kinderen van groep 7 en 8 echt een eigen lokaal in het 

dorpshuis.  

 

 

Hartelijke groet, 

 

Marina van de Giessen 
 

Namens de commissie welzijn stuur ik u het volgende bericht: 

 



 

Lichtjesroute 
 
En nu is er alweer een einde gekomen aan de lichtjesroute door Zoutelande. 
De organisatoren hebben in totaal 46 ingevulde formulieren terugontvangen. Er waren prachtige 
oplossingen bij. Een groot aantal deelnemers hebben op het formulier ook vermeld dat zij de 
lichtjesroute erg leuk gevonden hebben. Dus wie weet, kunnen we volgend jaar weer een 
dergelijke activiteit organiseren. 
 
De zin, die gevonden moest worden, moest zijn: Lichtjes geven ons dorp warmte en geluk. 
 
De hoofdprijs is een high tea bij Brood & Brunch ’t Hof. Behalve de hoofdprijs zijn er een aantal 
andere prijzen verloot. Deze prijzen worden deze week bij de winnaars thuis bezorgd. 
 
De hoofdprijs is gegaan naar Lieke en Max Huiszoon en hun nichtje Fleur. Zij hebben een hele 
mooie creatie gemaakt van hun oplossing van alle gevonden letters. Van harte gefeliciteerd Lieke, 
Max en Fleur! We hebben van jullie creatie een foto gemaakt. 
 
De prijzen zijn beschikbaar gesteld door Zoutelande Actief en de Oranjevereniging. 
Wij willen hen van harte bedanken voor hun bijdrage aan deze activiteit. 
 
Wij bedanken ook alle bewoners van Zoutelande die een letter op een goed zichtbare en verlichte 
plek voor hun raam gehangen hebben. 
 
Commissie Welzijn 
Zoutelande 
 

 
 
 


