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Aan de ouders en/of verzorgers,
Algemene mededelingen

Inhoud
Algemene mededelingen
Nieuws per groep
Agenda

Bijlage(n)


Informatiebrief verbouwing
Albert Heijn

Nieuwe leerling
 Deze week is er in groep 1
een nieuwe leerling
gekomen. Het is Lynn
Goedegebuure. We
wensen Lynn heel veel
Verjaardagen
plezier op de Meerpaal.
September
23/9 – Adam Heikal
25/9 – Anas Yousef
30/9 – Roan Willemse

Verbouwing Albert Heijn
Zoals u al heeft waargenomen zijn de verbouwwerkzaamheden bij Albert
Heijn deze week gestart. Op dit moment wordt er een nood-pad
aangelegd naast de woning van de familie Bal aan de Dreef.
Onze hoofdingang wordt in de loop van volgende week afgesloten. Er
wordt een houten wand geplaatst om de veiligheid van de kinderen te
waarborgen. Ouders die hun kinderen voor de veiligheid liever via het
Stenen Pad laten komen, kunnen dat natuurlijk met hun zoon of dochter
afspreken. De kinderen mogen ook binnenkomen via het hek aan het
Stenen Pad. De kinderen kunnen dan hun fiets in één van twee
fietsenstallingen zetten. We gaan de kinderen steeds attenderen op de
onveilige verkeerssituatie. We hopen dat u dit thuis ook benadrukt. In de
begeleidende brief die we als bijlage meesturen, kunt u lezen wat er
allemaal te gebeuren staat.
We zullen u steeds op de hoogte blijven houden van de nieuwe
ontwikkelingen in de wekelijkse nieuwsflits.

Studiedagen
Net als alle andere basisscholen van Obase, volgen de collega’s van de
Meerpaal een studie over het coachen van kinderen. Deze week kregen
we bericht dat de eerste studiedag vrijdag 11 oktober 2019 is. Dit is de
vrijdag voor de herfstvakantie. De tweede studiedag is op vrijdag 21
februari 2020. De kinderen zijn deze twee dagen dus vrij. We proberen
alle andere nascholingsuren en vergaderingen zoveel mogelijk buiten de
lesuren van de kinderen te plannen.

Oktober
18/10 – Madelief Bal
18/10 – Elise Raas
19/10 – Martin van Popering
26/10 – Stijn Jumelet
30/10 – Ivar Willemse

Juf Simone afwezig
Juf Simone is de komende tijd afwezig. Zij moet voor ziekenhuisbezoeken
in Vlissingen voorlopig haar werk neerleggen. We hopen dat ze snel
hersteld is en dat ze weer gauw op school bij ons kan zijn.

31/10 – Esmee Ooms
VAN HARTE
GEFELICITEERD!

Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal
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