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Algemene mededelingen 
Weer op school 
Na elkaar wekenlang bijna niet fysiek gezien te hebben, zijn we maandag 
gelukkig weer met het gewone lesgeven begonnen. Vanaf dinsdag zijn 
(bijna) alle kinderen weer op school. Het voelt weer bijzonder prettig en 
vertrouwd om gewoon contact met de kinderen te hebben. 
Alle chromebooks zijn weer ingeleverd. We missen alleen enkele opladers. 
Mocht er nog één bij u thuis liggen, wilt u die dan meegeven? 
 
Voorjaarsvakantie 
Volgende week, 15 februari t/m 19 februari, is de voorjaarsvakantie.  
Maandag 22 februari beginnen we weer met school. 
We houden voorlopig het rooster en aanvangsschema aan waar we deze 
week mee zijn begonnen. 
Op dinsdag 2 maart is er een persconferentie en horen we wat de verdere 
plannen zijn. We wachten dan ook af of er nieuwe protocollen komen.  
In de voorjaarsvakantie organiseert SMWO Schouwen-Duiveland weer 
activiteiten voor de jeugd. Op dinsdag 16 februari worden er lasergames 
georganiseerd. In de bijlage kunt u verdere informatie hierover lezen. 

 
Testen en vaccineren 
In de media zijn allerlei verhalen verschenen dat er op de scholen getest 
gaat worden. Hierover is bij de besturen nog niets bekend. 
We wachten ook hier verdere maatregelen van de overheid af. Duidelijk is 
dat wij als Meerpaal altijd overleggen met ouders over deze zaken. 
Daar komt verder bij dat testen nooit verplicht kan worden. Wanneer er 
verdere ontwikkelingen op coronagebied zijn, laten wij dit zo snel mogelijk 
weten. 
 
Gymonderwijs 
Alle gymzalen zijn nog steeds gesloten in de gemeente Schouwen-
Duiveland. Ook wat dat betreft hopen we dat hier snel verandering in 
komt. Dit geldt ook nog steeds voor het zwembad in Zierikzee. Ouders die 
al betaald hebben voor het schoolzwemmen, krijgen bericht over 
teruggave van de financiële bijdrage. 
 
Tot slot 
We wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie en hopelijk kunnen de 
kinderen (en hun ouders) nog even genieten van de sneeuw en het ijs. 
We hopen iedereen weer gezond op maandag 22 februari op school te 
zien. 
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Verjaardagen   
 

Februari 

11 – Nova van der Meer 

12 – Floor Versluis 

13 – Ties van den Houten 

22 – Niels Kostense 

25 – Jamie Hoek 

 

Maart 

03 – Julianne Slootweg 

08 – Laura Hoek 

08 – Laura Ludka 

13 – Esmee Tessers 

14 – Mirthe Giljam 

14 – Jin Habets 

15 – Arne Hoogerwerf 

15 – Lisa van Popering 

 

 

VAN HARTE  

GEFELICITEERD!  

Bijlage 
 

- SMWO flyer 
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