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Aan de ouders en/of verzorgers, 

 

 

 

Inhoud 
Algemene mededelingen 

Nieuws per groep 
Agenda 

Algemene mededelingen 
Het coronavirus 
Vandaag zijn er weer nieuwe maatregelen getroffen om het coronavirus te bestrijden. 
De rijksoverheid heeft uitgesproken dat de scholen openblijven. Dit in het 
maatschappelijk belang. Wel is het advies dat mensen met milde luchtwegklachten 
en/of koorts thuisblijven. Wanneer u de beschreven ziekteklachten bij uw kind ervaart, 
vragen wij u zelf kritisch te kijken of het verantwoord is uw kind naar school te laten 
gaan. 
In het geval ziekteklachten bij teamleden van onze school ontstaan en er daardoor geen 
les meer gegeven kan worden aan een klas proberen we u zo spoedig mogelijk op de 
hoogte te brengen. Het advies van ons is om ’s morgens de parro-app in de gaten te 
houden. Wij informeren u namelijk via de parro-app over dergelijke besluiten. 
Natuurlijk proberen we eerst onderling een oplossing te bedenken. 
Wanneer er verder nieuws is, hoort u dat zo snel mogelijk van ons. 
 
Kinderkunstweek, Engelse week en kunstsokken van John Kormeling 
Op woensdag 11 maart is de  Zeeuwse kinderkunstweek van start gegaan met als thema 
"Binnenste Buiten" en Huizen in de kunst. De Meerpaal doet ook mee aan dit jaarlijkse 
kunstproject. Deze week loopt tot 20 maart. 
Omdat wij  een vvto (vroeg vreemde talen onderwijs) school zijn, koppelen we aan deze 
kunstweek ook onze halfjaarlijks English Week, met het aansluitende thema My House. 
De komende week wordt er dus veel kunst gekeken, besproken en gemaakt en 
proberen we ook zoveel mogelijk Engelse momenten  aan onze dagelijkse lessen toe te 
voegen. 
Bij de kinderkunstweek hoort ook een kunstwerk van een bekende kunstenaar dat u 
kunt aanschaffen voor € 10,00. 
De kinderen hebben het kunstwerk al in de klas gezien. Mocht u hiervoor belangstelling 
hebben…, de kinderen krijgen morgen een bestelkaart mee naar huis. 

 

 Het draaiende huis op de rotonde bij 
Tilburg, van John Kormeling 

 

Nieuws per groep 

Groep 1 en 2 
Letter van de week 
De kinderen van groep 1 en 2 mogen komende week nog spullen mee naar school 
nemen met de letter H. 
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Verjaardagen   
 

Maart 
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 
 
April 
08/04 – Guus Elzerman 
14/04 – Sanne Kempe 
21/04 – Madelief van Velzen 
22/04 – Fenna Moerland 
26/04 – Mees Benard 
 
 
VAN HARTE  
GEFELICITEERD!  

Bijlage(n) 
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Groep 8 
Typediploma 
Het vele oefenen voor het typediploma blijkt goed te werken: ook Maja uit groep 8 kan nu blind typen met 
100 aanslagen per minuut. Gefeliciteerd met je behaalde diploma Maja!!! 
 

Agenda 2019/2020 
 Kinderkunstweek  – donderdag 11 maart t/m vrijdag 20 maart 2020 
 
Met vriendelijke groet,  
Team van de Meerpaal 
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