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JARIG… 
 

In januari 

14 – Fajah van Poppel 

17 – Labelle Keven 

18 – Norah Polak 

19 – Niels IJzelenberg 

21 – Elin Giljam 

22 – Jan Wzesniewskii 

25 – Lucas van Galen 

30 – Sophie de Ronde 

 

In februari 

01 – Valerie Benard 

09 – Nathan Jazdzewski 

09 – Quint Voogd 

10 – Bartisz Ratajczyk 

11 – Nova van der Meer 

12 – Floor Versluis 

13 – Ties van den Houten 

17 – Jynthe Kik 

22 – Niels Kostense 

25 – Jamie Hoek 

  NIEUWE LEERLINGEN 
Deze week zijn er twee nieuwe 

kinderen op school gekomen. Het 

zijn Sem Maaskant en Gaja 

Scieszka. Allebei in groep 1. 

 

We wensen Sem en Gaja veel leer- 

en speelplezier op de Meerpaal! 

  

 

    

 
 

 

 

 

KOMENDE ACTIVITEITEN 

 

 

Extra lesdagen groep 1/2 

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 

Op dit moment hebben we op 

school nog twee collega’s die in 

quarantaine zitten: Juf Maria en juf 

Marian zijn helaas thuis. We hopen 

ze weer gauw op school te zien. Juf 

Floor is gelukkig weer op school. Zij 

heeft in de kerstvakantie een 

besmetting opgelopen, maar zij 

mag gelukkig weer naar school 

sinds vandaag. 

We hopen dat we de komende 

weken gezond doorkomen. 

Vervangers zijn niet beschikbaar, 

dus moeten we als team steeds 

proberen om het onderling zo te  

 organiseren dat de kinderen 

toch allemaal naar school 

kunnen komen. 

 

De kinderen van de groepen 6, 

7 en 8 krijgen weer zelftests 

mee. We zijn in ieder geval blij 

dat vanaf maandag 10 januari 

de kinderen weer op school 

zijn. 

 

Het persoonlijke, fysieke 

contact in de klas vinden we 

prettiger dan het online 

lesgeven. 

 NIEUW 

INLOOPTAPIJT 

Op woensdag 19 januari 

zullen we enige hinder 

ondervinden van 

werkzaamheden in de 

gangen. Er wordt nieuw 

inlooptapijt gelegd bij de 

hoofdingang en de 

kleuteringang. Dit betekent 

dat alle kinderen deze dag 

binnen komen via de 

nooduitgang naast groep 8. 

Hoogst waarschijnlijk blijft de 

hinder bij deze ene dag. 

 

 

VERANDERING VAN 

LEERLING-

VOLGSYSTEEM 

Tot nu toe maakten we op school 

gebruik van het Cito 

leerlingvolgsysteem. Vanaf dit jaar 

gaan we werken met de IEP-

toetsen. Deze toetsen worden al 

enkele jaren als eindtoets voor 

groep 8 gebruikt. De IEP-toets 

wordt voornamelijk vanaf groep 4 

t/m groep 8 afgenomen. 

 We hadden u graag hierover 

geïnformeerd tijdens een 

ouderavond, maar door corona 

gaat dat helaas niet. De 

leerkrachten zullen tijdens de 

rapportgesprekken u hierover 

informeren. We hopen dat dit 

fysiek kan. De overstap naar 

een ander leerlingvolgsysteem 

betekent ook dat we 

wijzigingen moeten 

aanbrengen in de 

  

rapporten. IEP gebruikt 

andere termen dan Cito. Ook 

dit krijgt u te zien bij  

de rapportgesprekken. 

 

 

  

Hier vindt u altijd de laatste nieuwe beslisboom: 

https://www.boink.info/beslisboom 
 

 

FORMATIE VOLGEND SCHOOLJAAR 

Hier is nog niet zoveel over bekend. Door de overname 

van het Kinderpaleis door Kibeo per 1 januari 2022 zijn 

er wat organisatorische problemen ontstaan wat betreft 

de opvang van jonge kinderen op woensdagmorgen. 

Ons streven is dan ook om volgend seizoen ook op 

woensdag de kinderen van de groepen 1 en 2 les te 

gaan geven.  

 
 

 
Eerst moet 

dit natuurlijk 

met bestuur 

en MR 

besproken 

worden. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendelijke groet, 

Team van de Meerpaal 

 

https://www.boink.info/beslisboom

