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Nieuwsbrief Kindcentrum  ’t Paalhoofd 

 

 

We kunnen terugkijken op weer een bewogen jaar. Rondom corona hebben we ook dit jaar weer veel 

aangepast. We begonnen in januari 2021 een lockdown en sluiten nu het jaar af met een week eerder 

kerstvakantie. Het is steeds schakelen, maar met zijn allen hebben we er wel het beste van weten te 

maken. We hebben met elkaar vooral gekeken naar wat wel kon en daar ook intens van genoten. Ik ben 

trots op hoe we het samen: ouders, kinderen en team ’t Paalhoofd vorm hebben gegeven, met oog voor 

elkaar.   

 

Schoolsluiting 

Gisteravond is aangekondigd dat vrijdag 17 december de kerstvakantie vervroegd zal beginnen. De 

kinderen zullen die dag om 14.00 uur uit zijn. Voor de week van 20 t/m 24 december is het mogelijk, indien u 

geen andere mogelijkheden hebt en een cruciaal beroep uitoefent, noodopvang aan te vragen. Zie 

hiervoor het formulier dat gisteravond is toegezonden.  

Er zal weer een leesoffensief gestart worden met opdrachten om thuis te lezen. Ook geeft de leerkracht 

misschien nog onafgemaakte kerstwerkboekjes mee. Er zal die week geen verplicht thuisonderwijs zijn. Ik 

begrijp dat u zich zorgen maakt over het missen van de lesstof. Wij zagen deze keuze al een klein beetje 

aankomen en hebben de afgelopen weken nog intenser les gegeven, zodat de kinderen door een week 

minder onderwijs niet in de problemen komen.  

 

Actie voedselbank en ouderenfonds 

De actie die we hebben opgezet voor de kinderen uit gezinnen die gebruikmaken van de voedselbank is 

een groot succes. Heel Zoutelande omarmt deze actie, GEWELDIG!  

Tot 21 december kunnen er nog producten gebracht worden. 

Ook hebben we meegedaan aan de kerstkaartenactie voor eenzame ouderen. Elke leerling van onze 

school heeft een kerstkaart gemaakt en via het Nationaal ouderenfonds worden die verstuurd aan mensen 

die eenzaam zijn met kerst.  

 

Kerstfeest  

We hebben dit jaar een kerstcircuit bedacht waarbij kinderen allerlei verschillende kerstactiviteiten gaan 

ondernemen. Te denken valt aan een sfeerlichtje knutselen, kerstgroet opnemen, luisteren naar het 

kerstverhaal, workshop kerstmuziek en ‘kerstafette’ in de gymzaal (graag gymschoenen mee). Ook willen 

we graag met elkaar genieten van een kerstlunch. Dit allemaal corona-proof natuurlijk.  

Dit zal morgen, donderdag 16 december gaan plaatsvinden. We vragen iedereen om morgen feestelijke 

kerstkleding aan te doen en voor de lunch zorgen wij, dus alleen voor de kleine pauze moet er iets 

meegenomen worden. Op vrijdag 17 december zal er ’s morgens in alle groepen een intieme kerstviering 

gehouden worden en begin de middag mag de hele school in groepjes een ijsje bij strandtent de Branding 

gaan eten.  

 

Namens het hele team wensen we u fijne feestdagen en alle goeds voor 2022! 

 

 

Hartelijke groet namens het schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

 


