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Nieuws per groep 
Groep 7/8 
Schoolbezoeken voortgezet onderwijs 
Binnenkort gaan de leerlingen uit groep 7/8 op scholenbezoek bij verschillende 
scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. 
Op vrijdag 16 november bezoeken we de RGO (ook de locaties Schoolstraat en 
Langeweg, voorheen bekend als het Edudelta college). 
Op 20 november is er een info-avond op de RGO in Middelharnis. De leerlingen van 
groep 8 krijgen donderdag hierover informatie mee. 
Op vrijdag 23 november brengen we met de kinderen van groep 7/8 vervolgens een 
bezoek aan de PPZ te Zierikzee, waar we zowel theoretische- als praktijkgerichte 
lessen gaan volgen. Het vervoer is nog niet geregeld. Kunt u rijden? neem dan s.v.p. 
contact op met juf Yolande. 
 

Parro 

Heeft u de e-mail met koppelcode niet gekregen of is deze verlopen? laat het ons dan 
weten… dan krijgt u een nieuwe e-mail met koppelcode. 
Misschien lukt het u niet? Op de website kunt u lezen hoe Parro werkt: 
https://parro.education/ouders/  
Lukt het nog niet? Kom gerust even langs bij de leerkracht van uw zoon/dochter en 
vraag of zij u willen helpen. 
 

Vervanging juf Marian 

In groep 1 is juf Marian ziek. Wanneer ze weer beter is, weten we nog niet. We hopen 
natuurlijk zo snel mogelijk. Tot het moment dat Marian weer beter is, hebben we 
enkele wisselingen van personeel op school. Juf Petra de Vlieger gaat de dagen van 
Marian opvullen tot Marian weer hersteld is. Daarom werkt zij op maandag niet meer 
in groep 5 maar in groep 1. Juf Anoushka gaat haar vervangen. Zij werkte op maandag 
en dinsdag in groep 3. Vanaf volgende week gaat zij op donderdag en vrijdag werken 
in groep 3. Daardoor is ze vrij voor groep 5 op maandag. De juffen van groep 3 
wisselen dus vanaf volgende week: Juf Yolanda op maandag, dinsdag en woensdag. 
Juf Anoushka op donderdag en vrijdag. 
Zoals u weet, zijn er bijna geen vervangsters meer te krijgen. We zijn dan ook blij dat 
Marian Ruitenbeek gelijk bereid was om ons te helpen. Verder lossen we het vanaf 
volgende week met ons eigen personeel op. Kinderen naar huis sturen zoals op 
andere scholen gebeurt, willen we graag voorkomen. 
De ouders van de leerlingen van groep 1 zijn inmiddels al op de hoogte van de 
vervanging. 
 

Bezoek minister Hoekstra van financiën  
Op maandag 12 november bezoekt de minister van Financiën, de heer Wopke 
Hoekstra, onze school. Hij geeft een gastles aan de kinderen van groep 6 en 7 over 
geldzaken. Dit in het kader van verantwoord omgaan met geld.  Elke maand probeert 
de minister een school in een andere provincie te bezoeken. We zijn natuurlijk blij dat 
de minister onze school met een bezoek gaat vereren. De kinderen van groep 6 en 7 
krijgen ook de kans om de minister zelf vragen te stellen. ’s Avonds vanaf 18.00 uur is 
er een interview met een aantal kinderen van groep 6 bij radio Schouwen-Duiveland. 
De ouders van de kinderen van de groepen 6 en 7 zijn inmiddels op de hoogte 
gesteld. Heeft u vragen over dit bezoek, dan bent u natuurlijk welkom op school. 

 
 
 

Bijlage 

 

  

Verjaardagen   

 10/11 – Roos Bal 

 19/11 – Femke Roon 

 28/11 – Bas Ruitenbeek 

 01/12 – Sham Yousef 

 06/12 – Julian Westdorp 

 07/12 – Feline Willemse 

 08/12 – Mara van den Berg 

 08/12 – Nikki Snoek 

 12/12 – Marit van den Hoek 

 29/12 – Lévano Buijs 

 

Van harte gefeliciteerd!  

https://parro.education/ouders/
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Kibeo de Meerpaal  
Deze weken werken we nog over het thema herfst. We hebben mooie egeltjes gemaakt van klei, 
het zijn prachtige egeltjes geworden. Ook zingen we liedjes over de herfst en vaak pakken we de 
muziekinstrumenten erbij, wat een mooi orkest hebben we dan. 
Nu het soms wat minder weer is, gaan we regelmatig gymmen in de gymzaal van school. 
Klimmen en klauteren en dansen op muziek, zelfs de allerkleinste gaan mee, een gezellig boel.  
 
Met vriendelijke groet,  
Team van de Meerpaal en team van Kibeo de Meerpaal 
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Bezoek onze website! 

demeerpaal.obase.nl 
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