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Algemene mededelingen 
De tweede lockdownperiode 
Het is inmiddels eind januari en hopelijk is het einde van de schoolsluiting 
in zicht. Voorlopig is bepaald dat de scholen weer op 8 februari open 
kunnen. Nog twee weken volhouden dus. Wij als Meerpaalteam kunnen 
niet wachten om alle kinderen weer gewoon fysiek te kunnen zien.  
 
Sporten en bewegen 
Voor de kinderen van school die behoefte hebben aan meer bewegen, 
organiseert SMWO de komende drie weken op dinsdagmiddag sport- en 
spelactiviteiten in het park aan de Deltastraat in Bruinisse. Belangrijk is wel 
dat u van te voren uw zoon of dochter opgeeft. Dit is verplicht. Als bijlage 
hebben we de flyer van SMWO-Schouwen-Duiveland bij deze nieuwsbrief 
gevoegd. 
 

Kibeo de Meerpaal 

Van 20 tot 30 januari zijn het de nationale voorleesdagen. Wij werken de 
komende weken over het thema boekje van de Nationale voorleesdagen 
'COCO kan het'! 
We lezen natuurlijk het boekje voor, we hebben grote COCO op ons raam 
en hebben al een nest voor COCO gemaakt. 
Voor de kinderen die helaas niet kunnen komen naar Kibeo hebben we 
een tasje gemaakt met knutselwerkjes om thuis te kunnen maken. 
We missen de volle groep, en we hopen dat we snel weer alle kinderen 
kunnen ontvangen. Tot die tijd zijn we geopend voor de noodopvang. 
 
Ook kunnen we vertellen dat we een nieuwe collega hebben bij ons op de 
groep, Chantal. Zij werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag bij ons. 

 
Met vriendelijke groet, 
Team van de Meerpaal en Kibeo de Meerpaal 

 
 
 
 
 

Verjaardagen   
 

Januari 

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 

22 – Niels Kostense 

25 – Jamie Hoek 

 

 

VAN HARTE  

GEFELICITEERD!  

Bijlage 
 

 Sporten en bewegen van 
SMWO Schouwen-
Duiveland 
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