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JARIG… 
 

In december 

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 

17 – Labelle Keven 

18 – Norah Polak 

19 – Niels IJzelenberg 

21 – Elin Giljam 

  NIEUWE LEERLING 
Deze week is er een nieuwe leerling 

op school gekomen in groep 1. Het 

is Evy van der Werf. Evy is het zusje 

van Bas uit groep 5. 

 

We wensen Evy veel leer- en 

speelplezier op de Meerpaal! 

  

 

    

 
 

 

 

 

KOMENDE ACTIVITEITEN 

 

Kerstviering 

17 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 

Zoals u allen waarschijnlijk gisteren 

op televisie hebt gezien en 

gehoord, gaan de basisscholen 

volgende week dicht. Dit betekent 

ook voor ons als Meerpaal dat er 

een aantal veranderingen 

plaatsvinden. 

 Het kerstdiner wordt nu 

gehouden op vrijdag 17 

december om 12.00 uur. De 

kinderen zijn net als andere 

vrijdagen dus om 14.00 uur 

uit en de kerstvakantie gaat 

dan beginnen. De ouderraad 

organiseert dit diner. De 

kinderen hoeven geen lunch 

mee ten nemen deze dag. 

Voor de ouders zijn er verder 

geen activiteiten die we van u 

vragen. 

 

 Wilt u wel een bordje, bestek 

(vork/mes/lepel), glas of 

beker meegeven en een 

plastic tasje om het bestek in 

te doen?  

 

Volgende week is de school 

gesloten. De afspraak is dat 

er op de scholen in Zeeland 

geen online les wordt 

gegeven. We kunnen de 

chromebooks dus op school 

houden. 

 

 
 

 

Er is deze week natuurlijk wel 

noodopvang voor kinderen van 

ouders die een cruciaal beroep 

hebben. In de link* hieronder vindt 

u daarover meer informatie. 

Wanneer u denkt opvang voor uw 

kind(eren) nodig te hebben, wilt u 

dit dan melden via 

demeerpaal@obase.nl ? U kunt dit 

ook via de parro-app van de 

leerkracht van uw zoon of dochter 

doen. 

 

We willen u vragen uw zoon of 

dochter voor de noodopvang aan te  

 

 melden vóór vrijdag 17 

december 12.00 uur. Wij 

hebben dan zicht op het 

aantal kinderen en kunnen 

een ‘oppasschema’ maken. 

 

De kinderen die van de 

noodopvang gebruik maken, 

zijn welkom op school van 

8.30 uur tot 14.00 uur. 

 

Voor ons als schoolteam komt 

dit besluit ook vrij 

onverwachts. We hadden de 

 

  

laatste week graag nog met 

de kinderen in de klas het 

schooljaar afgesloten. We 

hopen nu (zonder 

tegenbericht van de 

overheid) de kinderen op 

maandag 10 januari weer 

op school te zien. 

 

We wensen u een fijne 

kerstvakantie! 

 

 

Vriendelijke groet, 

Team van de Meerpaal 

 

* https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen  

 

Op de website van Obase: www.obase.nl/corona vindt u 

alle actuele informatie m.b.t. het coronabeleid. Heeft u 

verder vragen over zaken rondom corona, dan kunt u 

terecht bij GGD Zeeland (telefoon 0113-249442). 
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