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De afgelopen week kwamen veel verschillende berichten over een mogelijke lockdown onze kant op. 

Gelukkig hoeven de scholen niet dicht, maar zijn er n.a.v. de persconferentie van 26 november j.l. 

verschillende regels aangescherpt. Die maatregelen zijn bedoeld om besmettingen sneller op te sporen 

en verdere verspreiding te voorkomen. Die hebben we niet zelf verzonnen en ondanks dat dit misschien 

niet onze keuzes zouden zijn, willen wij natuurlijk wel een bijdrage leveren om het coronavirus onder 

controle te krijgen en houden wij ons aan de maatregelen en afspraken in het belang van ieders 

gezondheid. We zijn vooral blij dat de scholen open mogen blijven en blijven binnen de mogelijkheden 

inspirerend onderwijs bieden aan onze kinderen.  

Aanvullende maatregelen: 

• Ook leerlingen met milde neusverkoudheid (snottebellen) moeten thuisblijven en zich laten testen 

bij de GGD-teststraat. Bij een negatieve testuitslag mogen die kinderen weer naar school, tenzij 

er in een groep al meerdere corona besmettingen zijn, dan moeten leerlingen met milde 

klachten, ondanks de negatieve testuitslag toch thuisblijven.  

• Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool gaan mondkapjes in de gang dragen, net als 

het onderwijspersoneel. Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school. 

Wat betreft de mondkapjes zullen we proberen die momenten zoveel mogelijk te beperken. We hebben 

voor de groepen 6,7 en 8 hippe katoenen kindermondkapjes besteld om er zo toch iets gezelligs van te 

maken. Tot dat die binnen zijn, vragen we u zelf een mondkapje mee te geven. Daarnaast gelden in de 

scholen in het primair onderwijs nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen houden 

onderling 1,5 meter afstand (ook leraren waar mogelijk), ouders blijven buiten de school en vergaderingen 

zijn online. Voor de oudergesprekken ontvangt u een link.  

Ook het zelftest-advies wordt aangescherpt op advies van het OMT. Voor leerlingen van de groepen 6, 7 

en 8 in het primair onderwijs geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met 

behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, aan de leerling en de rest van het gezin in 

quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling naar school. 

De leerkrachten krijgen al sinds het voorjaar zelftesten via de school. 

Leerlingen ontvangen deze zelftesten ook zo snel mogelijk via de school, 

maar dit zal tijd kosten.  

Binnen onze school blijven we ons ook houden aan onderstaande 

punten: 

• We vragen u bij het brengen en halen van de kinderen gepaste 

afstand in acht te nemen en niet de school in te komen.  

• We zien toe op extra ventilatie en momenten om handen te 

wassen.  

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

binnenlopen. 

• Externen komen alleen de school binnen als zij onderdeel zijn van 

het rooster of nodig zijn voor het primaire onderwijsproces. 

• We zijn kritisch en terughoudend in de keuze voor extra 

activiteiten naast het reguliere lesprogramma. We proberen 

steeds de juiste afweging te maken en denken vooral in 

kansen en mogelijkheden. 



Wanneer kinderen thuis moeten blijven vanwege quarantaine wordt het thuisonderwijs weer opgestart. 

Ouders van kinderen uit groep 4 t/m 8 kunnen dan het chromebook en evt. andere materialen van hun 

kind op komen halen. Thuis kunnen de leerlingen dan aan de slag. Waar nodig kunnen leerlingen ook 

inloggen om de instructie in de klas te volgen. We proberen onderwijs op maat aan te bieden, leerlingen 

die thuis zijn kunnen altijd contact opnemen met de leerkracht. Voor groep 3 zullen de leerkrachten 

werkboeken meegeven en geven de leerkrachten door wat er aan bod zal komen in de klas. Voor de 

kleuters wordt er door de leerkracht contact opgenomen over een mogelijk aanbod. Bij thuisonderwijs in 

groep 1 en 2 vinden we spelen en voorlezen vooral belangrijk.  

Voor meer informatie rondom de nieuwe maatregelen verwijs ik u naar deze link: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/26/scholen-blijven-open-met-aangescherpte-maatregelen 
 
 
 

Sinterklaas 
We zijn blij dat dit kinderfeest gewoon doorgang kan 

vinden. Er gebeurt namelijk weer van alles in de 

school. Om u op de hoogte te houden zal vanaf 

morgen het Paalhoofd sinterklaasjournaal weer live 

verslag doen vanaf ‘t Paalhoofd. Groep 7 zal dit 

presenteren. Vrijdag bij de aankomst van Sint, zijn 

ouders helaas niet welkom. Gelukkig kunt u dit ook 

via ‘t Paalhoofd sinterklaasjournaal volgen, zo bent u 

er op afstand toch bij betrokken. De link naar het 

journaal ontvangt u via Parro. 

 

 

Kamperland 

Op onze collega-school in Kamperland gaat de directeur; Martijn van den Aarssen een nieuwe uitdaging 

aan en vertrekt per 1 januari. Uiteraard gaan wij weer op zoek naar een nieuwe directeur voor De 

Kamperschouw. 

Dat kan echter wel even duren gezien de opzegtermijnen en het tijdstip waarop. 

Om die reden ga ik tijdelijk twee scholen leiden, tot het moment dat er een nieuwe directeur is gevonden. 

Dat betekent dat ik tijdelijk de helft van de tijd aanwezig ben op ‘t Paalhoofd. Via Parro en mail ben ik 

gewoon bereikbaar. Voor de lopende zaken kunt u ook bij juf Marja terecht. Juf Stephanie uit groep 7 zal 

een aantal administratieve taken overnemen, zodat ze kan proeven aan het vak van schoolleider. De 

advertentie voor een nieuwe directeur stond zaterdag in de krant en we hopen voor de basisschool in 

Kamperland snel weer een nieuwe directeur te vinden.  

 

 

Wist u dat? 

• Vanaf maandag 150 zonnepanelen op het dak van onze school gelegd gaan worden? 

• We een grote actie zullen starten voor kinderen uit gezinnen die gebruikmaken van de 

voedselbank. Deze actie start vanaf 6 december. U krijgt hierover deze week meer informatie.  

• We met de boekenbonnetjesactie een bedrag van €101,35 hebben opgehaald en dat weer 

mogen besteden bij de Drvkkerij in Middelburg. Bedankt voor het sparen! 

 

 

 

 

 

Hartelijke groet namens het schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 
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