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Aan de ouders en/of verzorgers,
Algemene mededelingen
Juf Simone
Inmiddels is juf Simone helaas alweer een paar maanden uit de roulatie
vanwege de kuren die ze moet ondergaan. Dat valt haar best zwaar, maar
ondanks dat, voelt ze zich nog enorm verbonden met de Meerpaal, de
leerlingen en de collega's. De kaarten en andere attente gebaren van ouders,
Inhoud kinderen en collega's doen haar heel veel goed. Graag willen we dat natuurlijk
Algemene mededelingen voor onze lieve collega voortzetten, dus bij deze weer een keer haar adres:
Nieuws per groep
Agenda

Simone Marsman
Dorpsring 8
4326 AB Noordwelle

Nieuwe leerling



Deze week zijn er twee nieuwe
leerlingen in groep 1. Het zijn
Jan Wzesniewski en Norah
Polak. We wensen Jan en
Bijlage(n)
Norah heel veel (leer)plezier
op de Meerpaal.
 Sportkidsdagen 2020

Studiedag en voorjaarsvakantie
Vrijdag a.s. is er een studiedag voor het personeel. De kinderen zijn deze dag
vrij. Volgende week is de voorjaarsvakantie. We wensen alle kinderen en hun
ouders een hele fijne vakantie en zien de kinderen graag weer terug op school
op maandag 2 maart.

Nieuws per groep
Verjaardagen
Februari
22/02 – Niels Kostense
Maart
03/03 – Julianne Slootweg
08/03 – Laura Hoek
08/03 – Laura Ludka
13/03 – Esmee Tessers
14/03 – Mirthe Giljam
14/03 – Jin Habets
15/03 – Arne Hoogerwerf
15/03 – Lisa van Popering
23/03 – Givanno den Boer
25/03 – Nyah Verspeten
VAN HARTE
GEFELICITEERD!

Groep 8
Typediploma
Ook Ilona Hoogerwerf heeft haar typediploma gehaald en kan nu blind typen
met een snelheid van 100 aanslagen
per minuut. Gefeliciteerd hoor Ilona!
De kinderen die nu nog geen
typediploma hebben moeten nog flink
oefenen:
ZET HEM OP JONGENS EN MEISJES!
Toneelvoorstelling PPZ
Op donderdag 12 maart a.s. zijn de leerlingen van groep 8 uitgenodigd om naar
een toneelvoorstelling te komen kijken van leerlingen van de Pontes Pieter
Zeeman in Zierikzee. De voorstelling begint om 10.00 uur en duurt tot 11.30
uur. Het wordt een sprookjesachtige voorstelling boordevol humor met een
sprankje magie. Zijn er ouders die kunnen rijden? graag doorgeven aan de
leerkracht.
Extra vakantieverlof
Leerplicht en inspectie hebben de afgelopen maanden op enkele scholen op
Schouwen-Duiveland de administratie wat betreft vakantieverlof gecontroleerd.
Men vindt dat de scholen te gemakkelijk met het verlenen van vakantieverlof
omgaan. Er komt daarom een nieuw protocol vanuit de gemeente over het
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aanvragen van vakantieverlof. Bij aanvragen dienen in de toekomst meerdere bewijsstukken te
worden overlegd waaruit blijkt dat men op een ander tijdstip absoluut niet op vakantie kan.
Wanneer de nieuwe regels binnen zijn, zullen we dit protocol meegeven met de nieuwsbrief.

Agenda 2019/2020




Studiedag - vrijdag 21 februari 2020 (kinderen vrij)
Voorjaarsvakantie – maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020
Toneelvoorstelling PPZ – (groep 8) – donderdag 12 maart 2020

Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal

O.b.s. de Meerpaal
Dreef 4/4311 AK
Bruinisse
(0111) 481742
demeerpaal@obase.nl
demeerpaal.obase.nl
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