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BESMETTINGEN OP DE
MEERPAAL

JARIG…
In november
19 – Femke Roon
26 – Arsalan Zarei
28 – Bas Ruitenbeek
28 – Rozemarijn Slootweg
In december

Net als op andere scholen in
Zeeland loopt op de Meerpaal het
aantal besmettingen onder
kinderen steeds verder op.
Gisteren kregen we de eerste
meldingen van positief geteste
kinderen binnen. Inmiddels zijn er
in groep 4 al vier positief geteste
leerlingen gemeld. Bij drie
besmette kinderen in een groep
geeft het GGD protocol aan dat
kinderen naar huis moeten worden
gestuurd. Dit betekent dat de
kinderen van groep 4 vanaf morgen
helaas thuis moeten blijven.

Alle ouders van deze groep
zijn geïnformeerd.
Er is door de GGD gevraagd
om deze kinderen uit groep 4
vanaf maandag te laten
testen. Wanneer de uitslag
negatief is, mogen ze
woensdag 24 november
aanstaande weer op school
beginnen. Dit kan ook in
andere klassen gebeuren.
Houdt u daarom a.u.b.
rekening met dit scenario,
zodat er opvang aanwezig is
voor uw zoon of dochter.

01 – Sham Yousef
07 – Feline Willemse

BIJLAGE(N)

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 – Lévano Buijs

KOMENDE ACTIVITEITEN
Schoenzetten
22 november 2021
Sinterklaas op school
3 december 2021
Extra lesdagen groep 1/2
12 januari 2022 | 23 februari 2022
23 maart 2022 | 20 april 2022
Extra vrije dagen
3 februari 2022 | 4 april 2022
30 mei 2022

Zwemkledingadvies
groep 3 en 4

NIEUWS PER GROEP

BRENGEN/HALEN
KINDEREN GROEP 1
EN GROEP 2

Wegens het oplopend aantal
besmettingen hebben we in
overleg met de buurtschool
het volgende besloten:
Vanaf maandag 22 november
aanstaande worden alle
ouders weer gevraagd om
hun zoon of dochter van
groep 1 en 2 bij de deur te
brengen. De leerkracht van
de groep wacht uw kind weer
op.

SINTERKLAAS
Alle groepen
Op vrijdag 3 december bezoekt
Sinterklaas de Bruse scholen. Alle
kinderen worden deze dag op de
gewone schooltijd op school
verwacht. We verzoeken u
vriendelijk niet te blijven staan. Sint
vindt het namelijk ook belangrijk
alle coronaregels in acht te nemen.

Hij hoopt natuurlijk dat het
volgend jaar weer anders
gaat.
De kindervriend komt dus pas
naar school als alle kinderen
buiten staan en alle ouders
naar huis zijn gegaan.

ZWEMMEN MET
KLEDING
Groep 3 en groep 4
De kinderen van groep 4 mogen
oefenen met kleding aan te
zwemmen op woensdag 24
november.
De kinderen van groep 3 mogen op
woensdag 1 december met kleding
aan oefenen.

In de bijlage vindt u het
kledingadvies.

Deze regel hebben we weer
moeten instellen, omdat het
onmogelijk is de 1,5 meter
afstand binnen het
schoolgebouw in acht te
nemen.
We rekenen op uw
medewerking en hopen dat
het later weer mogelijk is om
uw kind in de klas te brengen.

SCHOENZETTEN
VOOR
SINTERKLAAS
Groep 1 – 3
Op maandag 22 november
mogen alle kinderen van
groep 1 t/m 3 hun schoen
zetten op school. Belangrijk
dus dat u een schoentje
mee naar school geeft.
Hopelijk bezoeken
Sinterklaas en zijn pieten
onze school.

JUF YOLANDE IN
QUARANTAINE
Groep 8
Ook juf Yolande is positief
getest. Zij is volgende week
de hele week afwezig. Als u
komende week dringend iets
te melden hebt, dan kunt u
het beste Ad Fluijt een
bericht sturen.

