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Nieuwsbrief Kindcentrum  ’t Paalhoofd 

 

De afgelopen week stond in het teken van buitenlesdag. Het weer speelde goed 

mee en de zon was vaak te zien. Ook ging groep 7/ 8 op fietsexamen en mocht 

groep 5 zich onderdompelen in Middeleeuwse sferen. Buiten is het gevaar op 

besmettingen minder en dus kiezen we waar mogelijk voor een buitenactiviteit. Ook 

de natuurouders zijn actief aan de slag geweest met het planten van tuinkers en 

geraniums. De kinderen hebben genoten van alle inspirerende en vooral leuke 

activiteiten!  

 

Afgelopen vrijdag kwam bij ons het bericht binnen dat juf Jacobine uit groep 1/2B 

positief getest is op COVID-19. Dan ondernemen we meteen actie. We begrijpen 

dat het ouders overvalt als kinderen ineens van school gehaald moeten worden. Nu 

was het in dit geval al kwart voor twee, dus voor de meeste ouders geen probleem. 

We hopen natuurlijk heel erg dat we corona buiten de deur kunnen houden, maar 

dit zou zomaar nog een keer kunnen gebeuren. Ook kan het voorkomen dat we 

door ziekte geen vervanging kunnen krijgen en dat een klas een dag geen les heeft. 

Gelukkig is dit bij ons nog niet voorgekomen. 

 

Wat betreft het coronabeleid zijn sommige keuzes soms lastig te begrijpen en 

wanneer de GGD gebeld wordt voor advies krijgen we steeds wisselende 

antwoorden. Dat is jammer, want dit geeft onrust. Wij houden ons aan het advies 

wat we krijgen van de speciale GGD voor scholen. En die blijft het dringende advies 

geven: Houd kinderen thuis in afwachting van een testuitslag van een huisgenoot.  

 

In de krant kon u vanmorgen lezen dat we gaan werken in het onderwijs met 

preventieve snel-tests. Deze zijn voor het onderwijspersoneel. Zij gaan zich geregeld 

testen om veilig voor de groep te kunnen. Wij merken dat er onrust is ontstaan onder 



ouders: ik kan u op het hart drukken dat wij 

geen kinderen zullen testen met deze snel-tests 

en ook kinderen niet (stiekem) vaccineren.  

 

We merken dat de emotionele thermometer het 

kookpunt bij sommige ouders aan het bereiken 

is. Dat is begrijpelijk, we hebben zoveel 

meegemaakt het afgelopen jaar. Toch willen 

we u vragen om eerst wat stoom af te blazen, 

alvorens u de school gaat benaderen. Wij doen 

allemaal ons uiterste best om ons onderwijs zo 

goed mogelijk vorm te geven, heb daarin 

vertrouwen. En natuurlijk mag u ons altijd rustig 

bellen of mailen als er onduidelijkheden zijn. 

Dan gaan we graag het gesprek aan.  

 
 

Foto: Groep 5 is op ontdekkingstocht gegaan in de 

Middeleeuwen 
 

Achter de schermen zijn we druk bezig met de formatie voor volgend jaar. Ook 

blijven we strijden bij de gemeente om het klimaat in de school aan te pakken.  

Voorzichtig kijken we ook naar de periode richting de zomervakantie en overleggen 

we hoe we de schoolreizen en het kamp van groep 8 ‘coronaproof’ vorm kunnen 

geven. Ook wij zouden willen dat alles weer ‘normaal’ is, maar helaas is dit nog niet 

aan de orde. We proberen er steeds het beste van te maken, op een manier waar 

een ieder zich veilig bij voelt. We houden u op de hoogte.  

Gelukkig genieten we elke dag van de vrolijke gezichten van de kinderen op ’t 

Paalhoofd. We proberen binnen de gestelde kaders het onderwijs zo inspirerend en 

uitdagend mogelijk vorm te geven.  

 

IEP-eindtoets 

In Nederland is het verplicht om in groep 8 een eindtoets te maken. Vroeger was dit 

voor iedereen de CITO-eindtoets. Maar sinds enkele jaren zijn er meerdere toetsen 

op de markt. Wij hebben een aantal 

jaar geleden gekozen voor de IEP 

eindtoets en zijn daar nog steeds 

heel tevreden over. 

Op dinsdag 20 en woensdag 21 april 

zal deze toets afgenomen worden.  

 

Skate-clinic                                                               

In het kader van ons verkeerslabel 

hadden we de mogelijkheid om 

Gerwin Elesen uit te nodigen voor 

een skateles. Hij leerde groep 5 t/m 8 

belangrijke basisvaardigheden 

tijdens deze clinic. Bijvoorbeeld door 

goed te leren remmen, netjes rijden 

en tips om te voorkomen dat je valt. 

Uiteraard met aandacht voor het 

dragen van helm-, knie-, pols- en elleboogbeschermers.  



 

Koningsspelen 

Op vrijdag 23 april vieren we door heel de 

school de koningsspelen. We hebben het zo 

kunnen organiseren dat er leuke uitdagende 

activiteiten te doen zijn die veilig in de bubbel 

uitvoerbaar zijn. De activiteiten en sportieve 

opdrachten zijn in de gymzaal, in de klas en 

ook buiten op het schoolplein. De kinderen zijn 

die dag gewoon om 14.00 uur uit. We vragen 

iedereen om verkleed naar school te komen. 

Bijvoorbeeld in het oranje of rood-wit-blauw. 

We kijken uit naar een feestelijke dag.  

 

 
 

Foto: Alle kinderen uit groep 7 en 8 zijn geslaagd voor hun theoretisch en praktisch 

verkeersexamen 

 

Geef een boek cadeau 

De kinderen uit groep 7 en 8 krijgen volgende week vrijdag van Rotary club 

Walcheren het boek: ‘Brief voor de Koning’ aangeboden. Rotary club Walcheren 

organiseert allerlei acties voor de medemens. Zoals bloemen voor het 

verzorgingstehuis, schoolkinderen in Afrika etc. Nu willen ze graag de kinderen uit 

groep 7 en 8 in het zonnetje zetten door hen in deze lastige tijd een aardigheid te 

geven in de vorm van een prachtig boek. We bedanken hen heel hartelijk.  

 

Meivakantie en Hemelvaart 

Van 24 april t/m 9 mei is het meivakantie. We zien alle kinderen graag op 10 mei 

weer terug op school. Dat is wel voor een korte schoolweek want 13 en 14 mei zijn 

de kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart.  

 

 

Hartelijke groet namens het schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

Vriend van de school deze maand is: 

 
 

  

 

 

 


