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JARIG… 
 

In december 

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 

04 – Fabienne Vane 

06 – Michiel Uil 

07 – Julia Hoek 

08 – Sem Versluis 

10 – Levi van den Ouden 

10 – Jasmin Said Umeriden 

11 – Mees van ’t Hof 

14 – Fajah van Poppel 

 

 

  NIEUWE LEERLING 
Vorige week is er een nieuwe 

leerling op school gekomen in 

groep 1. Het is David Hoek. David is 

het broertje van Laura uit groep 8 

en van Julia uit groep 3.  

 

We wensen David veel leer- en 

speelplezier op de Meerpaal! 

  

 

    

 
 

 

 

 

KOMENDE ACTIVITEITEN 

 

Kerstviering 

23 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 
 

 

 

  BIJLAGE(N) 
 

 

 

 

  



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

 

 

CORONANIEUWS 

Vandaag krijgen de kinderen van de 

groepen 6, 7 en 8 vier zelftesten 

mee naar huis. Het dringend advies 

om twee keer per week te testen 

voor de kinderen van de groepen 6, 

7 en 8 komt van het OMT.  

 Wanneer een test positief is, 

gaat de leerling (en de rest 

van het huishouden) of de 

leerkracht in quarantaine en 

laat zich testen in de 

teststraat van de GGD. Dit 

dringende testadvies geldt 

voor iedereen, dus ook voor 

gevaccineerden. Alleen voor 

mensen die korter dan acht 

weken geleden een 

coronabesmetting 

doormaakten, geldt dit 

testadvies niet. 

 

 Het gebruik van een zelftest is 

natuurlijk altijd vrijwillig. U als 

ouder beslist dit. Op school 

worden er vanzelfsprekend 

geen testen afgenomen. 

 

De grootste golf besmettingen 

op de Meerpaal lijkt achter de 

rug. Er zijn nog enkele 

kinderen afwezig. We zijn blij 

dat we de school, ondanks de 

vele zieke leerkrachten toch 

draaiende konden houden. 

 

 
 

 

(Het naar huis sturen van een groep 

met meer dan drie besmette 

kinderen gebeurde op last van de 

GGD.) Fijn dat de collega’s bereid 

waren om de zieke collega’s en de 

collega’s die in quarantaine waren, 

te vervangen zodat de lessen 

konden doorgaan. Op veel scholen 

op Schouwen-Duiveland worden de 

kinderen naar huis gestuurd 

wanneer de leerkracht ziek is omdat 

er geen vervanging beschikbaar is. 

 Helaas mogen we geen 

musicals en andere 

voorstelling organiseren. Dit 

vinden we jammer, want deze 

traditie hadden we op de 

Meerpaal graag in ere 

gehouden. Wat betreft de 

organisatie van andere 

kerstactiviteiten wachten we 

op de persconferentie van 

dinsdag a.s. We hopen dan 

meer duidelijkheid te hebben 

over de komende twee 

weken. 

 

  

 

 

Vriendelijke groet, 

Team van de Meerpaal 

  

 


