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Nieuw schooljaar 2018-2019 

Overblijfkrachten gevraagd 
Thuissoftware van VLL 
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Nieuws van Kibeo 

 
 

  

 
   
 
 
 

 

  

  

  

 

 

Verjaardagen   

 28/08 – Luuk Benard 

 28/08 – Bjorre van Galen 

 28/08 – Cheyenne Geelhoed 

 31/08 – Inas Yousef 

 05/09 – Siwaar Al Haj Ali 

 07/09 – Jayden Geelhoed 

 07/09 – Jaylinn Geelhoed 

 17/09 – Anne Jumelet 

 25/09 – Anas Yousef 

 30/09 – Roan Willemse 

 

Van harte 

gefeliciteerd!  

Nieuwe leerling 

Na de zomervakantie zijn er drie 
nieuwe kinderen gekomen  in 
groep 1. Het zijn: Mark Polak, Kato 
Meeuwsen en Joas Kik. 
We wensen Mark, Kato en Joas 
veel (leer)plezier op de Meerpaal! 

Bijlage 

 

 Flyer KIBEO de Meerpaal 

 

Nieuw schooljaar 2018-2019 
Maandag zijn we weer op de Meerpaal begonnen met een frisse start. Nieuw 
op school zijn de collega’s Anneloes Struik in groep 5 en Janine Dorst in groep 
4. Iedereen is gelukkig weer gezond van de zomervakantie terug gekomen.  
Wanneer alle data bekend zijn van feesten, evenementen, vrije dagen etc., 
zullen we u zo spoedig mogelijk een jaaroverzicht sturen. U weet dan voor de 
rest van het schooljaar onze planning.  
Parro (de nieuwe manier van communicatie via ParnasSys) wordt na de 
herftsvakantie ingevoerd. 
 

Overblijfkrachten gevraagd 
Voor het overblijven zijn wij op zoek naar nieuwe (groot)ouders die graag ook 
een handje helpen bij het overblijven… Is het iets voor u/jou om een of twee 
keer in de maand op dinsdag of vrijdag te helpen bij het overblijven? Meer 
mag natuurlijk ook, maar niets is verplicht. Vindt u dit leuk, vraag meer 
informatie aan juf Marian (groep 1) of Marisca IJzelenberg (de moeder van 
Niels en Lieke). Juf Marian en Marisca coördineren het overblijven.  
 

Thuissoftware van Veilig Leren Lezen 
De ouders van de kinderen in groep 3 hebben op de op school bekende e-
mailadressen een link gekregen naar de thuissoftware van Veilig Leren Lezen. 
Met dit programma kunnen de kinderen thuis oefenen met de aangeboden 
leerstof van de leesmethode en heeft u als ouder zicht op het leerproces van 
uw kind. Op de informatieavond van 3 september a.s hoort u hier meer over. 
Vanuit dit programma is al een mail gestuurd naar de ouders met instructies. 
 

Schoolfotograaf 
Vrijdag 31 augustus komt de schoolfotograaf. Broertjes/zusjes die (nog) niet 
bij ons op school zitten, kunnen ook op de foto. Ze hebben daarvoor de 
gelegenheid tussen 12.00 uur en 13.00 uur. 
 

Nieuws van de Kibeokindjes 

Ook de peutergroep van de Meerpaal is weer begonnen en het is best wel 
even wennen voor de kleintjes na zes heerlijke zonnige zomerweken. Deze 
week beginnen we met een Frisse Gezonde Start. Alle ouders worden 
verwelkomd met verse sapjes en smoothies, we horen de vakantieverhalen 
en kletsen even gezellig bij. Bij ons duurt het zomergevoel nog even langer, 
want we gaan knutselen met ‘Strand en Onderwater’ als thema. Er hangen al 
kwalletjes, octopussen en visjes in ons lokaal, maar er kan nog véél meer bij. 
Juf Carina is weer terug van zwangerschapsverlof en juf Marlies komt ons 
team versterken, want we hebben in de vakantie heel veel nieuwe 
aanmeldingen gehad. 
 

En voor iedereen die een keer een kijkje wil nemen bij ons?.......... altijd van 
harte welkom! 



 

 Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal 

Met vriendelijke groet, 
Team van de Meerpaal 
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Bezoek onze website! 

demeerpaal.obase.nl 
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