
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer 4, november 2021 
 
 
 

Nieuwsbrief Kindcentrum  ’t Paalhoofd 

 

Het was even spannend, maar alles is toch nog goed gekomen: Sinterklaas is weer in 

Nederland.  De komende weken zal in het teken staan van zijn komst naar ’t Paalhoofd op 3 

december. Later daarover meer. 

 

 

Corona 
Afgelopen vrijdag was er weer een persconferentie. Ook voor ’t Paalhoofd zijn er een aantal 

aandachtspunten, maar veel richtlijnen passen we al toe vanaf de zomervakantie. Ons doel 

blijft om het onderwijs zo goed mogelijk in te richten ten gunste van onze kinderen.  
  

• De haal- en brengafspraken zijn als volgt: 

Groep 1/2 worden gebracht tot het zwarte hek en zet de fiets/ step bij de schuur 

Groep 3 en 4 lopen om naar de achteringang 

Groep 5, 7 en 8 door de hoofdingang 

Groep 6 via de zijkant van het dorpshuis 

• We vragen u bij het brengen en halen gepaste afstand in acht te nemen.  

• Groepen blijven in kleine clusters buitenspelen. 

• We hebben weer extra handen-was-momenten. Kinderen mogen zelf een flesje 

handgel meenemen voor in het laatje.  

• Gesprekken in de school zijn met maximaal 4 personen met in achtneming van de 1,5 

meter. Gesprekken met meer personen zijn online. De oudergesprekken kunnen op 

gepaste afstand doorgang vinden in de school. Wilt u liever online een gesprek, dan 

kunt u dit aangeven bij de leerkracht. De looproute binnen de school is 

binnenkomen via de hoofdingang en het gebouw verlaten via de kleuteringang.  

• Er zijn extra schoonmaakmomenten. 

• Kinderen met een snottebel mogen gewoon naar school komen. In de bijlage stuur ik 

u de laatste beslisboom.  

• Alleen met een afspraak of dringende reden kunt u de school binnenlopen. 

• Ik breng u op de hoogte wanneer een klasgenoot van uw kind corona heeft en 

wanneer de kinderen in nauw contact zijn geweest met iemand met corona. Als u 

dus geen bericht ontvangt van mij, is er geen reden tot zorg, ook al verneemt u in het 

roddelcircuit iets anders. Natuurlijk mag u dan ook altijd even contact opnemen.  

  

 
 



Sinterklaas 

Op 3 december zal ‘t Paalhoofd in het teken staan van het sinterklaasfeest. We zijn druk in 

overleg met Sinterklaas hoe die dag zal gaan verlopen. We weten in ieder geval dat hij ons 

een bezoek zal gaan brengen. De groepen 1 t/m 4 vieren het sinterklaasfeest in de eigen 

groep en krijgen ook een cadeau. De kinderen hebben zonder dat ze wisten waarvoor het 

was, hun favoriete cadeautje al doorgegeven aan de sint. 

 

Sinterklaas en zijn Pieten hebben het vrij druk, dus vragen ze de kinderen van groep 5 t/m 8 

om te helpen. Groep 5 en 6 zal lootjes trekken en surprises maken. En in groep 7 en 8 gaan ze 

een spel spelen. U krijgt van de groepsleerkracht alle informatie. En er is iets vreemds aan de 

hand met groep 8, het lijkt wel of zij aan het oefenen zijn voor een pietendiploma?  

We hopen u in de laatste week weer op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen in de 

school met het Paalhoofd Sinterklaasjournaal. 

Daarnaast mogen alle kinderen op woensdag 17 november hun schoen zetten en hopen we 

dat daar op 18 november iets in te vinden is!  

 

Op 20 november brengt de Sint een bezoek aan Zoutelande, in de bijlage vindt u de 

uitnodiging.  

 

 
 

Verkeer 

Deze week besteden we aandacht in de klassen aan veilig deelnemen aan het verkeer 

zonder mobieltjes. De landelijke actie Mono Scoort geeft hier voorlichting over. In de klas 

bekeken we een filmpje en bespraken de problemen van appen en bellen op de fiets (en in 

de auto!)  

Wellicht is het interessant om het filmpje thuis met uw kind nog eens te bekijken. 

Het filmpje staat op de website Van School op Seef Zeeland: www.zeeland.schoolopseef.nl 

Ook gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 op 18 november genieten van ‘Frankel doet het 

Verkeer(d)’, een Interactieve verkeersvoorstelling special geschreven voor Veilig Verkeer 

Nederland waarbij kinderen de vier soorten verkeerborden leren op een ludieke manier. 

Daarnaast krijgen de kinderen van groep 1 en 2 deze week een fietshelm. Dit is een project 

samen met het ROVZ om de fietshelm te promoten tijdens de actie: ‘Çoole kop, Helm op’!  

 

 

Hartelijke groet namens het schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

Vriend van de school deze maand is:  

 

 

 

 

 

http://www.zeeland.schoolopseef.nl/

