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JARIG… 
 

In december 

01 – Sham Yousef 

07 – Feline Willemse 

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 

 

In januari 

01 – Abdulrahman Alibrahim 

01 – Eslam Alibrahim 

01 – Malak Alibrahim 

01 – Alaa Kotaini 

02 – Ahd Alibrahim 

 

 

  SINTERKLAAS 
Vrijdag 3 december komt de Sint in 

Bruinisse de scholen bezoeken. Alle 

kinderen worden op de gewone tijd 

op school verwacht. We vragen u 

vriendelijk niet te blijven staan bij 

de scholen. Sint neemt alle 

coronamaatregelen in acht. Hij zal 

met zijn pieten op 1,5 meter 

afstand blijven, zodat de 

handhaving geen bon hoeft te 

schrijven. 

  

Door de corona dit jaar is er 

geen groots onthaal op het 

plein, maar de kinderen en 

leerkrachten zijn al maar wat 

blij dat ze er zijn!  

 

We hopen op een mooi, 

gezellig feest en bedanken u 

alvast voor uw medewerking. 

 

Teams van 

Op Dreef en De Meerpaal 

 

    

 
 

 

 

 

KOMENDE ACTIVITEITEN 

 

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 

 

 

 

 

 
 

 

 

  BIJLAGE(N) 
 

• Pieter Zeeman 

Uitnodiging 

informatieavond speciaal 

aanbod (groep 8). Op 8 

december a.s. 

 

• Beslisboom 02/12/21 

 

 

 

  



 M E E R P A A L N I E U W S  
 

 

 

CORONANIEUWS 

Afgelopen weekend heeft u een 

brief van ons bestuur ontvangen 

naar aanleiding van de 

persconferentie van vrijdag 26 

november 2021.  We hebben 

inmiddels vier groepen in 

quarantaine gehad. Gelukkig zijn 

alle groepen weer op school. 

  

Start en tijdens de schooldag 

Op de Meerpaal blijven we in 

de drie cohorten werken met 

zoveel mogelijk aparte 

uitgangen. We proberen 

verder het fysieke contact 

tussen de groepen te 

vermijden. De kinderen weten 

inmiddels welke ingang ze 

moeten gebruiken. Het buiten 

spelen gebeurt in cohorten: 

groep 1 en 2 samen, groep 3, 

  

4 en 5 samen en daarna 

groep 6, 7 en 8 (vanwege de 

veiligheid deden we dit al). 

Voor de kinderen van groep 6, 

7 en 8 geldt het dringend 

advies om een mondkapje op 

de gang te dragen. In de 

pauzes sturen we de kinderen 

per groep naar buiten. Ook 

naar binnenkomen gebeurt 

per groep. 

 

 
 

 

Traktatie 

Kinderen die jarig zijn, mogen 

voorverpakte traktaties uitdelen 

(tijdelijk dus geen zelfgemaakte 

traktaties).  

 

Overige informatie 

Onderwijzend personeel is verplicht 

om in de gangen mondkapjes te 

dragen. Oudergesprekken het liefst 

zoveel mogelijk digitaal. Advies om 

twee keer per week te testen met  

 een zelftest. In de bijlage 

vindt u de laatste nieuwe 

beslisboom. Op de website 

van Obase: 

www.obase.nl/corona/ vindt u 

actuele informatie over de 

stappen en maatregelen die 

zijn genomen voor ons 

onderwijs. Wanneer u vragen 

heeft of ergens over twijfelt 

m.b.t. corona, kunt u terecht 

bij GGD Zeeland (tel: 0113-

249442). 

 

  

ZWEMLES  

GROEP 3 EN 4 
Deze week zijn de kinderen 

van groep 4 naar zwemles 

geweest omdat groep 3 in 

quarantaine zat. Dat 

betekent dat groep 4 a.s. 

woensdag weer gaat 

zwemmen. Dat is dan hun 

eigen dag. De week daarna 

(15 december) mogen de 

kinderen van groep 3 met 

kleding aanzwemmen. 

 
  

  

 

http://www.obase.nl/corona/

