o.b.s. de Meerpaal
Nieuwsflits o.b.s. deNieuwsflits
Meerpaal
23 januari 2020
Jaargang 17, nummer 20

Aan de ouders en/of verzorgers,
Algemene mededelingen
Stagiairewissel
Vanaf deze week zijn de stagiairejuffen gewisseld van groep. Juf Jeanine
van Langeraad gaat de tweede helft van haar LIO-stage in groep 1 verder
en Ilze de Keijzer zet haar stage in groep 6/7 voort.
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Nieuwe leerling



Deze week zijn er twee nieuwe
leerlingen in groep 1. Het zijn
Jan Wzesniewski en Norah
Polak. We wensen Jan en
Norah heel veel (leer)plezier
op de Meerpaal.

Bijlage(n)


Staking op donderdag en vrijdag 30 en 31 januari 2020
Net als bijna alle andere Obase-scholen wordt er ook op de Meerpaal
meegedaan aan de landelijke onderwijsstaking.
We realiseren ons dat deze staking voor sommige ouders best een
probleem kan opleveren wat betreft de opvang.
Daarom bieden we deze dagen wel opvang voor kinderen van ouders die
door het werk geen opvang hebben.
Wilt u dit a.u.b. wel aan de leerkracht van uw zoon of dochter van te
voren doorgeven wanneer u geen opvang thuis heeft?
De kinderen kunnen dan eventueel opgevangen worden door de
collega’s die wel op school aanwezig zijn.
Rapportgesprekken
De rapportgesprekken vinden plaats vanaf 27 januari a.s. voor de
groepen 1 t/m 7. U hebt daarvoor een uitnodiging via Parro gekregen.
De ouders van groep 8 krijgen een aparte uitnodiging.

Verjaardagen
Januari
23/01 – Maja Jazdzweska
25/01 – Lucas van Galen
26/01 – Lars Uil
30/01 – Sophie de Ronde
Februari
01/02 – Valerie Benard
05/02 – Mika de Keijzer
09/02 – Alison Huizinga
09/02 – Nathan Jazdzweski
09/02 – Quint Voogd
10/02 – Bartosz Ratajczyk
11/02 – Nova van der Meer
12/02 – Floor Versluis
13/02 – Ties van den Houten
16/02 – Luca Köppen
22/02 – Niels Kostense
VAN HARTE
GEFELICITEERD!

Nieuws per groep
Groep 1 en groep 2
De komende weken
werken en leren we
in de groepen 1 en 2
met de letter L van Lichaam.
De kinderen mogen
spullen meenemen
naar school met de letter L.

Agenda 2019/2020


Studiedag - vrijdag 21 februari 2020 (kinderen vrij)
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