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Beste ouders/verzorgers,

Fijn om alle kinderen na de zomervakantie weer 

op school te zien! We hebben van de vakantie-

verhalen genoten en zijn weer goed van start 

gegaan. 

In deze nieuwsbrief informeren we u over allerlei 

zaken van school. Ons nieuwe teamlid, Miriam 

Walhout, stelt zich aan u voor. Ook is er weer 

nieuws van peutergroep ‘t Groentje. Ontzettend 

leuk dat de O.R. weer een start-activiteit kan or-

ganiseren. Fijn om elkaar dan te ontmoeten! We 

hebben besloten om de schoolreis te verplaatsen 

naar later dit jaar. We verwelkomen onze nieuwe 

leerlingen en stagiaires! Met elkaar gaan we er 

een mooi schooljaar van maken!
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Sinds de start van dit schooljaar hebben we iets 

unieks: een verlengde schooldag en opvang. 

Onder leiding van juf Miriam Walhout zijn in de 

eerste week enkele kinderen gestart. Het is de 

bedoeling dat op maandag-, dinsdag- en don-

derdagmiddag een verlengde schooldag wordt 

aangeboden en kinderen voor opvang kunnen 

worden aangemeld. Voor meer informatie kunt 

u terecht bij juf Miriam (m.walhout@onzewijs.nl) 

Echt geweldig dat dit zo kan!

Verlengde schooldag en 
Opvang



Deze weken noemen we de gouden weken op 

school. In deze weken besteden we veel aandacht 

aan groepsvorming. KIVA heeft hier een grote rol 

in. Tijdens de lessen komt aan bod hoe we een 

fijne unit kunnen zijn. De kinderen hebben een 

grote inbreng en leren met elkaar samen te wer-

ken en elkaar beter kennen. Nieuw dit schooljaar 

is het weerbericht. 

Iedere dag evalue-

ren wij hoe de dag 

is verlopen met 

de kinderen. Wij 

visualiseren dit met 

een weerbericht. 

Aan alle zonnetjes te 

zien, waren het fijne 

eerste weken.

KIVA



Al jarenlang kom ik bijna 

dagelijks langs de Palmen-

hof en vanaf nu kom  ik er  

een aantal middagen per 

week werken!

Ik ben Miriam, ik woon 

in Serooskerke met mijn 

echtgenoot, onze dochter 

en onze kat Bas. Ik heb 

eerder o.a. in de jeugdzorg en de kinderopvang 

gewerkt en werk momenteel ook  in de media-

theek van een middelbare school. Mijn groot-

ste hobby is dan ook lezen. Verder houd ik van 

bloemschikken, speelfilms en Engelse detectives  

kijken en op pad gaan om nieuwe steden en dor-

pen te ontdekken. 

Ik kijk ernaar uit om school. de kinderen, ouders 

en collega’s beter te leren kennen en vorm te 

gaan geven aan de verlengde schooldag!

Even voorstellen...



Ik ben Ayka, 21 jaar en 

kom uit Vlissingen. Ik ben 

tweedejaars student pabo 

en ga dit jaar stage lopen 

in groep 7/8!  Naast dat 

ik voor de klas staan heel 

erg leuk vind, ben ik ook 

meerdere dagen per week 

te vinden op het tennis-

veld en werk ik met veel plezier in de horeca.  Ik 

kijk enorm uit naar dit schooljaar en sta te sprin-

gen om een hoop leuke lessen voor te bereiden 

voor de leerlingen! 

Even voorstellen...



Mijn naam is Mel-

lanie en ik mag dit 

schooljaar mijn 

LIO-stage (afstu-

deerstage) doen op 

de Palmenhof. Op 

maandag en dinsdag 

sta ik voor de klas in 

de bovenbouw-unit, 

in stamgroepen 

4/5/6. Af en toe ben 

ik er ook een hele 

week. Ik ben begonnen met het vierde en laat-

ste jaar van de Pabo op de HZ in Vlissingen. Ik 

ben 21 jaar en woon op mezelf op de campus in 

Vlissingen. De eerste paar dagen zitten erop en 

deze heb ik als positief ervaren. Een leuke groep 

kinderen! Mijn streven is om het beste uit ieder 

kind te halen en er samen een fijn schooljaar van 

te maken!

Even voorstellen...



Gisteren is op het schoolplein een watertappunt 

geplaatst. We vinden het op school belangrijk dat 

kinderen gezond en voldoende (water) drinken. 

We maken met de kinderen hier afspraken over. 

In ieder geval mogen ze met hun eigen drinkbeker 

water tappen. Woensdag 22 wordt deze watertap 

met de kinderen feestelijk geopend.

Watertappunt



Met dank aan de inzet van enthousiaste ouders in 

de zomervakantie genieten we nu van de oogst uit 

de moestuin: appels, worteltjes, courgettes, kom-

kommer en tomaatjes, Heerlijk!

Moestuin



Wat een fijne start hebben we weer gehad vorige 

week. De peuters stapten zonder problemen de 

speelzaal in, gingen uit zichzelf handen wassen 

en hingen hun naamkaartje op ons nieuwe plek-

je.

De glazen potjes die al klaar stonden om geverfd 

te worden, werden uiteindelijk prachtige wind-

lichtjes. Sommige peuters maakten er zelfs twee.

We doen namelijk mee met de rommelroute 

aanstaande zaterdag. Daar zijn ze te koop voor 

€1,50.

Heeft u nog iets leuks wat wij mogen verkopen? 

Lever het dan nog in op school. Dit kan nog tot en 

met vrijdag 17 september. De opbrengst is voor 

de speelzaal.

Deze week praten we over “dit ben ik”. Kijken 

naar jezelf in de spiegel maar ook kijken naar 

elkaar. Zien we er hetzelfde uit. Wie is er groter 

en welke kleren hebben we aan? Heb jij dezelfde 

kleur ogen als mij en krulletjes of stijl haar? Ook 

het vergrootglas kwam tevoorschijn waar een 

peuter ontdekte dat zijn voeten ineens veel gro-

ter waren. Hij heeft bijna de hele ochtend ermee 

rond gelopen.

Van de kinderen worden deze week een omtrek 

gemaakt die ze dan zelf mogen inkleuren.

Niet alle peuters liggen even stil op het papier dat 

is aan de omtrek dan ook wel te zien.

We zingen het liedje hoofd schouders knie en 

teen en het boekje “Dit ben ik” wordt voorgele-

zen.

Groetjes juf Desiree

Peuterwerk



AGENDA 
Oktober 2021

22 september
opening watertappunt

1 oktober 
startactiviteit  “fietstocht”

6 oktober
opening kinderboekenweek thema “beroepen”

7 oktober
studiedag (kinderen hele dag vrij)

8 oktober 
creatieve ochtend

19 oktober
schoolfotograaf

22 oktober
afsluiting kinderboekenweek , kinderen 12.30 u uit

25 t/m 29 oktober
herfstvakantie


