
 

Nieuwsbrief 12,  

      Kindcentrum ‘t Paalhoofd 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

Alweer drie weken zijn we weer aan de slag op school en we genieten dagelijks van alle 

kinderen. We proberen zo goed mogelijk lessen te geven binnen de corona regels en dat lukt 

de leerkrachten goed. We vinden het vooral belangrijk dat kinderen onbezorgd kunnen 

genieten op school en wanneer we elke dag de blije gezichtjes zien, denken we dat dit 

goed lukt.  

Corona 

Tot op heden hebben we op school nog geen kinderen of leerkrachten gehad die corona 

hebben. Dit zou natuurlijk wel kunnen gebeuren, daarom ligt hiervoor een plan klaar.  

Wat betreft het ‘snottebellen beleid’ merken we dat er veel vragen zijn bij ouders. Bel ons 

gerust. De beslisboom geeft misschien wat houvast. In de bijlage stuur ik hem nogmaals mee. 

Kinderen die thuis blijven vanwege een verkoudheid kunnen thuis de meeste lessen in de klas 

volgen. De leerkrachten bieden op maat een thuiswerkaanbod aan.  

 

Wetenschap, natuur en techniek 

We hebben op school een fanatieke club 

natuurouders die leerzame uitjes voor ons 

organiseert. Daarnaast zochten we naar meer 

beleving bij natuur in de klas in combinatie met 

wetenschap en techniek. We hebben een 

‘ontdeklab’ ontwikkeld waarbij alle groepen 

een uur per week aan de slag kunnen in duo’s. 

Dit ‘ontdeklab’ hebben we nu voor 10 weken 

ingericht. Daarna gaan we evalueren om te 

kijken of het is bevallen. We hebben de 

mogelijkheid gehad om een aantal mooie 

nieuwe materialen aan te schaffen om 

kinderen uit te dagen, zoals technisch lego, 

stroomkringen maken, Strawbees (bouwen met 

rietjes), Kapla verdiepingssets. Ook hebben we 

een doorgaande lijn programmeren gekocht 

met Bee-bots, Pro-bots, Blue-bots en Ino-bots 

(zie foto). Dit zijn kindvriendelijke robots, waarmee de kinderen allerlei vaardigheden leren 

door een programma te ontwerpen waarmee de robots ook echt gaan werken.  

Daarnaast is er in het ‘ontdeklab’ ook plek voor timmeren en proefjes.  



Naar buiten! 

Bij natuur hoort natuurlijk ook lekker naar 

buiten. De natuurouders hadden voor 

groep 5 t/m 8 afgelopen woensdag (in 

samenspraak met het coronateam van 

de gemeente Veere) een opruimdag op 

het strand georganiseerd. Er is een hoop 

troep gevonden en opgeruimd.  

 

Week van de lentekriebels 

Van 15 t/m 19 maart 2021 is het de Week van de 

Lentekriebels. De lente begint en dat is hét 

moment om met kinderen te praten over allerlei 

zaken die te maken hebben met verliefdheid, je 

lichaam, relaties en seksualiteit. Via de 

Rutgerstichting hebben we een nieuwe methode 

‘relaties en seksualiteit’ aangeschaft. Ook hebben 

we bijeenkomsten gevolgd om een goede 

opbouw en aanpak te realiseren. Via een subsidie 

hebben we een grote stapel boeken kunnen 

aanschaffen. Maandag ontvangt u via de 

groepsleerkracht meer informatie over de inhoud 

van de lessen.  
 

Wist u dat? 

• Lara uit groep 8 onze school woensdag vertegenwoordigt bij de (online) 

voorleeswedstrijd 

• Donderdag geen studiedag is, maar een gewone lesdag 

• Juf Elske in groep 1 /2 A stageloopt als onderwijsassistent, dagelijks tot de 

meivakantie 

• Juf Eline stage loopt als zij-instromer in groep 3/4, drie dagen per week tot de 

zomervakantie 

 

Hartelijke groet namens het team, 

Marina van de Giessen 

Vriend van de school is deze maand:  

 

 


