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Algemene mededelingen 
Chromebooks 
Inmiddels zijn de chromebooks op school gearriveerd. Wanneer alles geïnstalleerd 
is, gaan we aan de slag met Gynzy. 
Vanaf groep 4 krijgen alle kinderen hun eigen tablet. Voor de kinderen in de 
groepen 1, 2 en 3 blijven er ook nog een aantal tablets beschikbaar. We willen er 
voor waken dat kinderen hele dagen achter een scherm zitten. We kiezen daarom  
voorlopig voor rekenen en spelling. Bij deze vakken worden de chromebooks 
gebruikt. We hopen dat de kinderen in de toekomst zelf aan hun ouders kunnen  
laten zien hoe er gewerkt wordt met de chromebooks. 
 
Sint en kerst 
Zoals u ook in de brief van ons bestuur hebt kunnen lezen, mogen de feesten 
alleen in een sobere vorm gevierd worden. 
Sinterklaas komt wel op school bij ons op vrijdag 4 december a.s. Hij zal echter dit 
keer gewoon aankomen zonder de gebruikelijke “problemen”, zoals pieten die 
kwijt zijn of ander ongemak. Over de kerstactiviteiten zullen we u nog berichten, 
maar er mogen geen avondactiviteiten plaatsvinden, dus alles dient onder de 
reguliere schooltijd te gebeuren. 
 
Ons schoolplein 
Deze week wordt er een nieuwe riolering gemaakt, zodat het regenwater beter 
kan worden afgevoerd. Volgende week worden er bomen en struiken gepland. 
Ons nieuwe schoolplein is dan helemaal klaar. 
 
Sparen met Elkaar actie 
Dinsdag 17 november jl. was de laatste spaardag. We hebben samen 2279 punten 
gespaard! Als u nog punten heeft, dan kunt die nog inleveren in de daarvoor 
bestemde spaarbox op school of scannen en toewijzen aan onze school in de 
‘Sparen met elkaar’ app tot en met dinsdag 24 november a.s. 
Zodra we weten welk bedrag we met elkaar gespaard hebben, laten wij u dat 
weten.  
               

Nieuws per groep 

Groep 1 
Nieuwe leerling - In groep 1 kwam vorige week een nieuwe leerling. Het is Nora 
van Hekke. We wensen Nora veel leer- en speelplezier op de Meerpaal. 
 
Groep 3 
Nieuwe leerling - Deze week is Angelica van der Schoor weer terug op de 
Meerpaal gekomen. Zij zit nu in groep 3. We wensen ook Angelica een hele fijne 
tijd op de Meerpaal. 
 
Groep 1 t/m 4 
Schoenzetten - Op maandag 30 november mogen alle kinderen hun schoen 
zetten op school. Wilt u uw zoon/dochter een schoen of laarsje meegeven a.u.b.? 
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Verjaardagen   
 

November 

28 – Bas Ruitenbeek 

28 – Rozemarijn Slootweg 

 

December 

01 – Sham Yousef 

07 – Feline Willemse 

08 – Mara van den berg 

08 – Nikki Snoek 

12 – Marit van den Hoek 

13 – Maartje Bal 

15 – Joris van den Berg 

26 – Lucas Duffener 

29 – Levano Buijs 

 

 

VAN HARTE  

GEFELICITEERD!  

Bijlage 
 

 Brief Pieter Zeeman 
(groep 7/8) 
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Groep 3 en 4 
Schoolzwemmen - Vanaf volgende week mogen we weer schoolzwemmen. Woensdag 25 november is 
groep 4 aan de beurt. De ouders kregen ook via de Parro-app een bericht hierover. 
 

Agenda/Activiteiten 

Schoenzetten:  Maandag 30 november 2020 
Sinterklaas:   Vrijdag 4 december 2020 
Kerstactiviteit:  Donderdag 17 december 2020 
Kerkstvakantie:   Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 
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