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15 oktober  2020  

Jaargang 18,  nummer 8 

Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal 

Aan de ouders en de kinderen, 

 

 

 

Inhoud 
Algemene mededelingen 

Nieuws per groep 
Nieuws van Kibeo de Meerpaal 

 

Algemene mededelingen 
Toestemming publicatie foto’s en video’s 
Nog niet iedereen heeft het toestemmingsformulier ingeleverd op school. 
Wilt u het a.u.b. nog meegeven aan uw zoon/dochter.  
 
Herfstvakantie 
Volgende week hebben we vakantie. De herfstvakantie is vast anders dan 
andere schooljaren. Toch wensen we iedereen een fijne week toe. We 
hopen alle kinderen maandag 26 oktober weer terug te zien. 
 
Ventilatie 
Alle scholen zijn onderzocht wat betreft ventilatiemogelijkheden. Ook de 
Meerpaal is bezocht door een medewerker van een bedrijf dat hiervoor 
opdracht heeft gekregen door ons bestuur. In de bijlage kunt u de 
evaluatie lezen. 
 
Gymrooster 
Na de herfstvakantie gaan we weer meer gebruik maken van de gymzaal. 
Bij mooi weer zal ook buiten nog worden gesport. Aangezien we door de 
coronaperikelen nogal wat voorzorgsmaatregelen moeten treffen, willen 
we zoveel mogelijk in blokken werken. Dit betekent in de praktijk twee 
gymlessen achter elkaar. We moeten namelijk voor en na de les een aantal 
desinfecterende maatregelen uitvoeren. Wanneer we dit bij een enkele les 
moeten doen, blijft er weinig gymtijd over. Voorlopig zijn de gymuren als 
volgt: 
Groep 1 en 2:  eigen gymzaal op school 
Groep 3:  woensdag – zwemles in Laco Zierikzee 
  dinsdag – gymles in de Vanger: 13.00 tot 13.45 uur 
Groep 4: woensdag – zwemles in Laco Zierikzee 
  vrijdag – gymles in de Vanger: 13.00 tot 13.45 uur 
Groep 5: maandag – gymles in de Vanger: 10.30 tot 12.00 uur 
Groep 6: dinsdag – gymles in de Vanger: 10.30 tot 12.00 uur 
Groep 7/8: vrijdag – gymles in de Vanger: 11.00 tot 12.30 uur 
 
Gevaarlijke situatie Kerkplein 
We kregen een verzoek via de Dorpsraad dat veel kinderen spelen bij de 
werkzaamheden op het Kerkplein. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. 
Maandagmiddag 19 oktober a.s. mogen de kinderen tussen 15.00 en 16.00 
uur komen om een voorlichting te krijgen over de gevaren van rijdende 
auto’s en bewegende kranen. Ook gaan ze op de foto als ze dit willen. 
De aannemer gaat voor de kinderen zand storten achter het nieuw te 
bouwen gezondheidscentrum, zodat de kinderen daar wel kunnen spelen 
zonder gevaar van rijdende wagens en kranen. We zullen dit morgen ook 
in de klassen bespreken. 
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Verjaardagen   
 

Oktober 

17 – Jolie van Drie 

18 – Elise Raas 

19 – Martin van Popering 

30 – Ivar Willemse 

31 – Esmee Ooms 

 

November 

03 – Myke Verspeten 

04 – Nikki Ooms 

08 – Sofie Hoek 

10 – Roos Bal 

17 – Jillie van Drie 

19 – Femke Roon 

28 – Bas Ruitenbeek 

28 – Rozemarijn Slootweg 

 

VAN HARTE  

GEFELICITEERD!  

Bijlage 
 

 Onderzoek 
ventilatievoorzieningen 
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Nieuws per groep 
Groep 1 
Nieuwe leerling - In groep 1 kwam vorige week een nieuwe leerling. Het is Eva Hauwert. We 
wensen Eva een hele fijne tijd op de Meerpaal. 
 
Groep 5 
Betaling zwemles - De gemeente Schouwen-Duiveland heeft toegezegd dat ouders die vorig 
schooljaar voor het hele schooljaar zwemgeld hebben betaald, een deel van het betaalde bedrag 
terugkrijgen (de coronaperiode). De ouders van groep 5 krijgen dit bedrag teruggestort op hun 
bankrekening. U heeft via Parro van Janet hierover een bericht gekregen.  
 

Agenda/Activiteiten 

Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober: Herfstvakantie 
Donderdag 12 november:  Schoolfotograaf 
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