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Dit is de laatste nieuwsbrief van dit bijzondere schooljaar. We kijken terug op een 

veelbewogen jaar. We willen u heel erg bedanken voor alle hulp. Tijdens het 

thuisonderwijs was u van onschatbare waarde. Ook zijn we blij met alle hulp tijdens 

tal van activiteiten die we ondanks de maatregelen toch konden organiseren. We 

hebben daarom voor u iets gemaakt wat op 22 juli, de laatste schooldag, mee naar 

huis zal gaan. 

 

Geboren 

Hoera! Juf Marije en Rick zijn vorige week de 

trotse ouders van hun dochter:  

Bess Ella Albach    geworden.  

Ze genieten erg van haar. Bess zwaait al naar 

alle kinderen van ’t Paalhoofd. Na de 

zomervakantie komen ze een keertje op 

bezoek. We wensen hen veel geluk toe! 

 

Rapport 

Vandaag is bij de meeste kinderen het rapport 

mee naar huis gegaan. Met elk kind is een 

persoonlijk gesprekje gevoerd om hen te 

vertellen hoe trots we op hen zijn. Iedereen 

heeft zo hard gewerkt! Door de 

thuisquarantaine van de kleutergroepen 

krijgen zij hun rapport maandag.  

 

Snottenbellenbeleid 

Sinds deze week is het snottenbellen- en testbeleid t.a.v. corona aangepast. In de 

bijlage leest u de nieuwe wetgeving. Voordat op 6 september de school weer 

opent, stuur ik u tegen die tijd een nieuwsbrief met daarin de actuele maatregelen.  



Doorschuifmorgen 

Vorige week was het 

doorschuifmorgen en hebben alle 

kinderen kennis gemaakt met hun 

nieuwe leerkracht(en) voor volgend 

jaar.  

 

Laatste schooldag 

Op 22 juli is de laatste schooldag. 

Het thema van de dag is FEEST. 

Iedereen mag verkleed naar school 

komen. Binnen de groepen worden 

er allerlei leuke activiteiten 

georganiseerd. We gaan lekker 

frietjes eten tussen de middag en 

om 13.00 uur begint de vakantie. 

Toen premier Rutte aangaf dat er 

versoepelingen konden 

plaatsvinden, hadden we het leuke 

idee voor een ‘einde-schooljaar-

receptie’, zodat we elkaar nog even allemaal konden zien. Gezien de huidige 

besmettingen, helaas ook in onze school, zullen we deze afgelasten. Om 13 uur zal 

elke groep met de leerkrachten feestelijk naar buiten komen en kunnen we elkaar 

op afstand een fijne zomervakantie toewensen.  

 

Nationaal programma onderwijs 

De coronacrisis heeft grote impact op leerlingen en scholen. Daarom ontvangen we 

extra geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO gelden). Hoe deze 

gelden binnen onze vereniging worden ingezet kunt u lezen in de brief van Agnes de 

Jong, die als bijlage is toegevoegd. 

 

Spannende zomerverhalen 

Onze school doet mee met Zomerlezen! De kinderen, leerkrachten en directeur van 

’t Paalhoofd gaan een spannend avontuur beleven dat uitgegeven wordt in een 

vervolgverhaal.  Elke week in de zomervakantie komt er een hoofdstuk via Parro 

online. Er zijn drie versies zodat elke groep op eigen niveau het verhaal kan lezen.  

De link (per groep) komt volgende week op Parro. Zo wordt lezen in de vakantie een 

spannend feestje!  

 

 

 

 

 

 

 



Lezen in de vakantie 

Lekker lezen op het strand, of een luisterboek in de auto? De jeugdbibliotheek heeft 

een zomeractie: Boek ’n trip! Met de online Bibliotheek-app kunnen de kinderen 

kiezen uit een aantal boeken en maken ze spannende avonturen mee. De actie is in 

juli en augustus. 
 

Het goede doelengeld 

 

 

De afgelopen periode hebben we 

gespaard voor de opbouw van de 

afgebrande school in Tanzania. 

Hierover kon u lezen in nieuwsbrief 

15. Elke maandag namen een groot 

aantal kinderen geld mee om de 

school weer op te kunnen gaan 

bouwen. En we kunnen met trots 

zeggen dat we ruim €300,- over 

kunnen maken. We hebben al een 

berichtje gehad dat ze erg blij waren dat kinderen van een basisschool wilden 

helpen voor de kinderen van deze school. Dus nogmaals bedankt! 
 

 

We wensen u alvast een heel fijne 

zomervakantie toe! Blijf gezond en geniet van 

elkaar.  
 

Namens team ’t Paalhoofd, 

 

Marina van de Giessen 

 


