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Nieuws per groep 
Nieuws van Kibeo de Meerpaal 

 

Algemene mededelingen 
Nieuw huiswerk 
Maandag 1 februari willen we de kinderen/ouders weer uitnodigen 
om het huiswerk op te komen halen. 
We geven huiswerk mee voor de weken 5 en 6. Dus maandag 1 t/m 
vrijdag 5 februari en maandag 8 februari t/m vrijdag 12 februari. 
We hopen op dinsdag 2 februari meer te horen over het tijdstip van 
de opening van de scholen. Voor de zekerheid is het huiswerk 
ook voor de week voor de voorjaarsvakantie gepland. Wanneer we 
hierover duidelijkheid hebben, laten we dit zo snel mogelijk weten. 
Maandag 1 februari tussen 8.30 uur en 10.00 uur ligt alles in de 
klassen klaar en staan de ramen weer open. 
De onlinelessen voor de groepen 3 t/m 8 starten dan om 10.00 uur 
tot 12.00 uur. 
 
Chromebooks 
Nogmaals een verzoek aan de ouders om de kinderen de 
chromebooks alleen te laten gebruiken voor huiswerk. Het is niet de 
bedoeling dat de chromebooks als extra computer wordt gebruikt 
voor spelletjes en extra chatgroepen. 
 

Nieuws per groep 

Groep 7/8 
Uitnodiging Open Huis Pieter Zeeman  
Het Open Huis ging op 13 januari niet door vanwege de 
coronamaatregelen. Op dinsdagavond 9 februari kunnen de  
kinderen van groep 7 en 8 een digitaal kijkje op de school nemen. 
De kinderen kunnen chatten met docenten en/of leerlingen 
tijdens de “meet en greet”. 
Website: www.pieterzeeman.nl. Voor verdere vragen kunt u bij de 
leerkracht van groep 7/8 terecht. 
 
Groep 8 
Aanmelden voortgezet onderwijs 
De leerlingen van groep 8 worden in maart door de leerkracht van 
groep 8 aangemeld bij het voortgezet onderwijs. Hieraan vooraf, in 
februari, vindt eerst nog een gesprek plaats over het niveau v.o. van 
uw zoon/dochter. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat ouders 
zelf hun kind aanmelden. 
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Verjaardagen   
 

Januari 

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!  
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http://www.pieterzeeman.nl/
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