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Inhoud 
Algemene mededelingen 

Nieuws per groep 
Agenda 

Algemene mededelingen 
Studiedagen 
Op vrijdag 11 oktober 2019 zijn de kinderen vrij in verband met een 
studiedag van de leerkrachten. Op vrijdag 21 februari 2020 is er ook 
een studiedag gepland. Ook deze dag zijn de kinderen vrij. We 
proberen alle andere nascholingsuren  en vergaderingen zoveel 
mogelijk buiten de lesuren van de kinderen te plannen.  
 
Herfstvakantie 
Volgende week is de herfstvakantie (maandag 14 t/m vrijdag 18 
oktober). We hopen de kinderen allemaal maandag 21 oktober 
weer op school te zien. 
 
Staking op woensdag 6 november 
Misschien is er een landelijke stakingsdag op woensdag 6 november. 
Of de staking doorgaat en of de school hieraan meedoet, is allemaal 
nog niet bekend. Wilt u er in ieder geval rekening mee houden? 
 
Juf Simone 
Na een hoopvol begin dit schooljaar moet Simone helaas weer voor 
langere tijd afscheid nemen van school en de kinderen. Dit vanwege 
noodzakelijke behandelingen. Wilt u haar een kaartje sturen om 
haar een hart onder de riem te steken, dan is dit haar adres: Simone 
Marsman, Dorpsring 8, 4326 AB Noordwelle. 
 

Nieuws per groep 
Groep 3 
Natuuruitje 
Maandagmiddag 21 oktober  
gaan de kinderen van groep 3  
met de natuurouders op pad.  
Tip: trek kleding aan die vies  
mag worden en eventueel  
laarzen.  
 
Met vriendelijke groet,  
Team van de Meerpaal 
 

Verjaardagen   
Oktober 

18/10 – Madelief Bal 

18/10 – Elise Raas 

19/10 – Martin van Popering 

26/10 – Stijn Jumelet 

30/10 – Ivar Willemse 

31/10 – Esmee Ooms 

 

November 

03/11 – Myke Verspeten 

04/11 – Nikki Ooms 

06/11 – Ilona Hoogerwerf 

08/11 – Sofie Hoek 

10/11 – Roos Bal 

19/11 – Femke Roon 

28/11 – Bas Ruitenbeek 

 

VAN HARTE  

GEFELICITEERD!  

Bijlage(n) 
 

  
 

STUDIEDAGEN (kinderen vrij) 

vrijdag 11 oktober 2019 
vrijdag 21 februari 2020 
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