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De vierde schoolweek is begonnen. De afgelopen weken hebben we hier op school een 

goede start gemaakt. Er hang een goede sfeer en langzaamaan is iedereen gewend aan de 

nieuwe leerkracht, het lokaal en het ritme.  

We krijgen best veel vragen van ouders wanneer een leerling wel of niet naar school mag 

komen t.a.v corona gerelateerde klachten. Daar is een beslisboom voor opgesteld die u 

gemakkelijk kunt volgen om te bepalen of uw kind naar school mag komen. Bij twijfel mag u 

altijd bellen. Bij verkoudheidsklachten of snottebel is uw kind gewoon welkom.  

 

 

Uitje  

Vorig jaar hebben we de schoolreis in de buurt gehouden en daarom was er nog een klein 

beetje geld over om in de eerste weken een leuk uitje te plannen met de groep. Gezellig, 

leerzaam en draagt bij aan de groepsvorming.  

Groep 1 en 2 zijn naar Terra Maris geweest en hebben een ontdekkingstocht door het bos 

gemaakt. Groep 3, 4 en 6 zijn naar de Ark van Noach geweest in Vlissingen. Groep 5 gaat naar 

de Koehoorn in Meliskerke, groep 7 naar het Polderhuis en de vuurtoren en groep 8 gaat op 

kamp.  

 

5 oktober 

Op 5 oktober is de dag van de leraar en zijn de kinderen de hele dag vrij. Op 4 november en 

17 februari zijn de kinderen om 12.00 uur uit i.v.m. studiemiddagen.  

 

 

 

 

Kinderboekenweek:  

De Kinderboekenweek begint op 6 oktober. Die 

morgen zullen we met alle kinderen een 

voorstelling bekijken, gemaakt door de 

werkgroep Kinderboekenweek.   

Het thema van 2021 is: “worden wat je wilt”. Op 

het hele Paalhoofd zal er in alle groepen 

aandacht worden besteed aan boeken, 

beroepen en veel lezen. Daarnaast worden er 

tal van kleine activiteiten georganiseerd 

rondom lezen. 

 

 



Schoolbieb 

Tijdens de Kinderboekenweek organiseren de 

Drvkkerij Middelburg en Bruna de actie: ‘Sparen voor 

je schoolbieb’. Zij willen graag het (voor)lezen van 

kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden 

om samen met u en de kinderen onze 

schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, 

spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer 

ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen 

uitzoeken! Hoe werkt de Schoolbieb-actie?  

• U koopt van 6 t/m 16 oktober één (of meerdere) 

kinderboek(en) bij de Drvkkerij of uw lokale Bruna-

winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2021 

in op school. In onze schoolbieb staat een bus. 

• Wij leveren de kassabonnen in bij de Drvkkerij of 

Bruna-winkel.  

• Zij tellen de kassabonbedragen na inlevering bij 

elkaar op we ontvangen een waardebon.  

• We mogen voor 20% van het totale 

kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in de 

winkels.  

 

 

 
Wist u dat….. 

• Woensdag de fotograaf komt en er na schooltijd nog ruimte is voor gezinsfoto’s met 

kinderen die niet, niet meer of nog niet op ’t Paalhoofd zitten  

• De rapporten weer ingeleverd mogen worden 

• We opzoek zijn naar vrijwilligers. Vrijdag heb ik u alle mogelijkheden gestuurd, er zit 

vast iets voor u bij 😉 

• Groep 8 weer meedoet aan de actie kinderpostzegels. 

• U via de betaallink in Parro de ouderbijdrage kunt betalen.  

 

 

 
Hartelijke groet namens het schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

Deze nieuwsbrief is vriend van de school: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


