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20 januari 2022

JARIG…
In januari
21 – Elin Giljam
22 – Jan Wzesniewskii
25 – Lucas van Galen
30 – Sophie de Ronde
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OUDERBIJDRAGE

IEP-TOETS

Nog niet alle ouders hebben de
vrijwillige ouderbijdrage betaald.
Wilt u dit a.u.b. checken?

Volgende week starten we
met het afnemen van de IEPtoets. Tot vorig seizoen
maakten we gebruik van de
Cito-toetsen. Dit wordt nu dus
de IEP-toets. Hoe dit werkt,
hoort u tijdens de
rapportgesprekken.

De ouderbijdrage bedraagt € 25.
Als u het nog niet heeft betaald,
wilt u dit dan a.u.b. alsnog doen?
Graag overmaken op
rekeningnummer NL74 ABNA
061.08.62.839 t.n.v. Stichting De
Dukdalf met vermelding van de
groep, voornaam en achternaam
van de leerling.

In februari
01 – Valerie Benard

STUDIEDAG
Op donderdag 3 februari
hebben we een Obase
Studiedag. Dit staat ook in de
jaarplanning in Parro. De
kinderen zijn deze dag vrij.

09 – Nathan Jazdzewski
09 – Quint Voogd
10 – Bartisz Ratajczyk

BIJLAGE(N)

11 – Nova van der Meer
12 – Floor Versluis
13 – Ties van den Houten

Nationale Voorleesdagen

17 – Jynthe Kik

Pyamaparty – groep 1/2

22 – Niels Kostense
25 – Jamie Hoek

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

MEERPAALNIEUWS

CORONANIEUWS
Het coronavirus heeft een aantal
scholen op Schouwen-Duiveland
flink getroffen. De Meerpaal mag
deze week niet klagen. Vorige week
was juf Floor weer beter. Deze
week zijn ook juf Maria en juf
Marian Ruitenbeek weer fysiek aan
het werk op school. Digitaal waren
ze allemaal al met de kinderen aan
het werk. We hopen dat we de
komende tijd op de Meerpaal geen
extra besmettingen krijgen.

Wanneer er drie besmettingen
of meer zijn in een klas
moeten we de kinderen nog
steeds naar huis sturen. Houdt
u daar a.u.b. rekening mee. Als
school zullen we wel altijd
openblijven voor noodopvang.
Voorlopig gaan we hier niet
vanuit en hopen we dat we
gewoon fysiek onderwijs
kunnen blijven geven.

Hier vindt u altijd de laatste nieuwe beslisboom:
https://www.boink.info/beslisboom

Vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal

