
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer 13, maart 2021 
 
 

Nieuwsbrief Kindcentrum  ’t Paalhoofd 

 

 

Langzaam aan wordt het lente. Het zonnetje wordt al warmer en de bloemen komen op. 

Hier op school loopt het goed. We houden ons aan alle kaders en regels van het 

coronaprotocol en proberen zoveel mogelijk in ‘bubbels’ te werken in de klas, zodat als er 

een besmetting is, niet heel de klas in quarantaine moet. Tot nu toe kunnen we corona 

buiten de deuren van onze school houden (afkloppen      ). We slagen er ondertussen in om 

het voor de kinderen zo gewoon mogelijk te laten verlopen en verzinnen allerlei manieren om 

de lessen uitdagend te houden. Dat is voor de leerkrachten niet altijd gemakkelijk, maar ik 

ben trots op hoe zij het onderwijs vormgeven.  

 

 

 

Formatie 

Het zwangerschapsverlof van juf Petra Jeronimus zit erop en vanaf 31 maart komt zij weer 

werken. Zij zal naar groep 3/ 4 gaan. En juf Caroleen zal teruggaan naar de kleuters. De 

indeling ziet er dan als volgt uit: 

  

 

Groep 

 

Maandag  Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1 en 2 A  

 

 

Juf Diana Juf 

Caroleen 

Juf 

Caroleen 

Juf Diana Juf Diana 

3 en 4 

 

 

Juf Hennie Juf Hennie  Juf Petra J.  

 

De ochtend 

is juf Hennie 

er ook 

Juf Petra J.  Juf Hennie 

 

 

Juf Petra van Belzen uit groep 6 zit nog in een re-integratie traject. In de ochtend pakt zij al 

veel taken op. Op maandag is juf Marije in groep 6, maar vanwege haar zwangerschap 

mag zij vanaf 28 weken niet meer voor de klas staan i.v.m. corona.  

Daarom zal vanaf 12 april meester Walter op maandag groep 6 lesgeven. Juf Jacobine en 

Meester Walter ruilen van werkdag, het zal er als volgt tot de zomervakantie uit komen te 

zien: 

 

 



Groep 

 

Maandag  Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1 en 2 B Juf 

Jacobine 

 

Meester 

Walter  

Juf 

Jacobine 

Meester Walter Juf Jacobine 

6 

 

 

Juf Petra 

van Belzen 

en Meester 

Walter 

Juf 

Natascha 

Juf 

Natascha 

Juf Natascha 

 

In de ochtend 

is juf Petra van 

Belzen er ook  

Juf Natascha 

 

In de ochtend is 

juf Petra van 

Belzen er ook 

 

 

Citoresultaten 

Er zijn bij sommige ouders zorgen rondom achterstanden door de lockdown. Op dit moment 

worden de laatste toetsen afgenomen en deze uitslagen zijn hoopvol. Er lijken weinig grote 

achterstanden te zijn ontstaan. Normaal gesproken geven we aan groep 5 t/m 8 de 

resultaten mee met het rapport. Nu zal dat deze keer aan groep 4 t/m 8 zijn, in een gesloten 

envelop op dinsdag 6 april. Doordat er kinderen niet zijn vanwege verkoudheid of 

quarantaine duurt het even voor alle uitslagen compleet zijn.  

Heeft u vragen naar aanleiding van de resultaten, dan kunt u contact opnemen met de 

leerkracht.  

 

 

Pasen 

 Op donderdag 1 april zullen we op school het 

Paasfeest vieren. In iedere groep zal er een 

viering zijn rondom het Thema:  

‘Een vriend als jij’.  

In de onderbouw zal dat zijn rondom het 

gelijknamige prentenboek, in de bovenbouw 

zal er gesproken worden over vriendschap. 

Ook komt het Paasverhaal uit de Bijbel aan 

bod, zal er gezongen worden en zullen we ter 

ondersteuning kijken naar het Paasverhaal 

uitgebeeld door de Zandtovenaar. (zie 

youtube Pasen met de zandtovenaar)  

We vinden het gezellig om de lunch die dag 

een feestelijk tintje te geven. We vragen u 

voor die dag gewoon een lunch mee te 

geven, wij vullen dat aan met wat te drinken, 

een paasbroodje en een gekookt eitje.  

 

Op vrijdag 2 april en maandag 5 april zijn de kinderen vrij. Op dinsdag 6 april verwachten we 

alle kinderen weer op school.  

 

Betaald parkeren 

Het is u vast niet ontgaan, maar vanaf 1 april (helaas geen grap) zal het in Zoutelande 

betaald parkeren zijn, en dat geldt ook voor het parkeerterrein voor onze school. Wij hopen 

natuurlijk dat zoveel mogelijk kinderen lopend of op de fiets komen, maar voor ouders van 

buitenaf is dat niet haalbaar.  

’s Morgens bij het brengen is er geen probleem, want het betaald parkeren gaat pas in 

vanaf 9.00 uur. Bij het ophalen kunt u, als u een bewonersvergunning heeft, parkeren in een 

parkeervak. Heeft u geen bewonersvergunning dan kunt u ook in een vak parkeren en wilt u 

ook even naar binnen of voor bijvoorbeeld een oudergesprek, dan moet u uw kenteken 

invoeren in de parkeren-app, want het eerste uur parkeren is gratis. Is er een moment dat u 

langer dan een uur moet parkeren en geen bewonersvergunning heeft, dan kunt u zich 



melden bij mij. Dan zorgen wij dat u daar toch langer kunt parkeren. Wij hebben als 

Kindcentrum negen plaatsen voor medewerkers. Dat is niet genoeg, de rest van de collega’s 

zullen parkeren op het parkeerterrein bij de Meeuwen. Heeft u vragen, dan bent u van harte 

welkom.  

 

 

 

Hartelijke groet namens het schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

Vriend van de school deze maand is: 

 

 

  


