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Algemene mededelingen 
De tweede lockdownperiode 
Nog steeds zitten we in de tweede lockdown. We willen u als ouders een 
groot compliment geven. Er wordt thuis hard en vol overgave met de 
kinderen gewerkt. We hopen in het weekend weer meer van de overheid 
te horen hoe lang dit nog gaat duren. Wij als Meerpaalteam hopen op een 
snel einde van deze situatie. De kinderen in de klas hebben, is toch een 
stuk prettiger dan ze alleen op een scherm zien. Wanneer we meer weten, 
zullen we dit bericht natuurlijk gelijk verzenden. 
 
We willen u vragen de kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen. 
Wanneer u wel van de noodopvang gebruik moet maken, wilt u dit dan 
tijdig melden. Wij maken een schema en betrekken daar leerkrachten, 
klassenassistentes en stagiaires in die allemaal extra komen. Wanneer we 
op het laatste moment een melding krijgen, kan het zijn dat de groepen te 
groot worden.  
De kinderen in de klas opvangen, werkt vaak niet, omdat er online wordt 
lesgegeven en de chromebooks geven dan vaak allerlei bijgeluiden. 
Wanneer u van de noodopvang gebruik moet maken, graag een mail naar: 
demeerpaal@obase.nl. 
 
Maandag 18 januari nieuw huiswerk tussen 8.30 en 10.00 uur 
Maandag 18 januari willen we weer huiswerk meegeven. Dit doen we weer 
voor twee weken. (Wanneer we na een week opengaan, werken we in de 
klas natuurlijk gewoon verder met de lesstof voor de tweede week.) Vanaf 
10.00 uur geven we dan weer online-les tot 12.00 uur. Dit keer is het ook 
mogelijk om de (oudere) kinderen zelf om het huiswerk te laten komen, 
omdat er geen chromebooks moeten worden meegenomen. 
 
Bijlage van de stichting Obase 
In de bijlage deze week een brief van ons bestuur, de stichting Obase. 
 
Heeft u nog vragen over bovenstaande mededelingen of heeft u andere 
vragen dan kunt u natuurlijk altijd naar school bellen (0111-481742). 
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Verjaardagen   
 

Januari 

18 – Norah Polak 

19 – Niels IJzelenberg 

21 – Elin Giljam 

22 – Jan Wzesniewski 

25 – Lucas van Galen 

30 – Sophie de Ronde 

 

Februari 

01 – Valerie Benard 

05 – Mika de Keijzer 

09 – Alison Huizinga 

09 – Nathan Jazdzewski 

09 – Quint Voogd 

10 – Bartosz Ratajczyk 

11 – Nova van der Meer 

12 – Floor Versluis 

13 – Ties van den Houten 

 

 

VAN HARTE  

GEFELICITEERD!  
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