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29 oktober  2020  

Jaargang 18,  nummer 9 

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 
Coronamaatregelen 
Eind van deze week krijgen we de nieuwe landelijke richtlijnen van ons 
bestuur over de maatregelen die we als school moeten nemen. In ons 
lerarenteam is er eigenlijk zelden iemand ziek, toch kunnen wij ook ziek 
worden. We proberen dit op te lossen door een vervanger te regelen via 
de vervangerspoule van Zeeland waarbij we aangesloten zijn. Aangezien er 
echter weinig vervangers zijn, is die kans niet groot. 
Daarna proberen we de duo-partners te laten invallen. Lukt dit ook niet, 
dan kunnen de ib-er en directeur worden Ingezet. Aangezien zij ook enkele 
dagen voor de klas staan, lukt dit ook niet elke dag.  
Een laatste maatregel is klassen samenvoegen. Dit is echt een tijdelijke 
oplossing omdat er dan groepen van 40 kinderen ontstaan. 
Wanneer al deze oplossingen niet lukken, zullen we u moeten vragen uw 
kind thuis te houden. Dit is gelukkig nog nooit gebeurd, maar in deze 
onzekere tijden kan dit nu wel plaats vinden. We hopen natuurlijk dat 
iedereen heel gezond blijft. 
 
Schoolfotograaf 
Op donderdag 12 november komt de schoolfotograaf. Er is met hem 
afgesproken dat we broertjes/zusjes die nog niet op school zitten dit jaar 
overslaan i.v.m. te veel ouderbeweging in de school. 
 
Hoofdluis 
Door de aangescherpte coronamaatregelen is er afgelopen maandag geen 
luizencontrole geweest. Vooral na een vakantie is er altijd weer een 
toename van de besmettingen. Wilt u a.u.b. zelf goed controleren bij uw 
dochter of zoon? Ook graag melden op school wanneer u hoofdluis 
signaleert. 
 
Kleding 
Op school ligt nog een heleboel kleding. Mist u nog iets? We krijgen de 
indruk dat de kinderen dit niet doen namelijk ;-). 
U kunt altijd even bellen naar school, zodat we even kunnen kijken. 
 
Schoolfruit 
Vanaf week 46 wordt er weer schoolfruit wekelijks geleverd (woensdag, 
donderdag en vrijdag). Vanaf dan krijgen kinderen elke week op 
bovengenoemde dagen gratis fruit op school. Zie ook in de bijlage een 
schoolfruit nieuwsbrief. 
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Verjaardagen   
 

Oktober 

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 
 

 Nieuwsbrief Schoolfruit 
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Agenda/Activiteiten 

Donderdag 12 november:  Schoolfotograaf 
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