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JARIG… 
 

In februari 

10 – Bartosz Ratajczyk 

11 – Nova van der Meer 

12 – Floor Versluis 

13 – Ties van den Houten 

17 – Jynthe Kik 

22 – Niels Kostense 

25 – Jamie Hoek 

 

In maart 

03 – Julianne Slootweg 

08 – Laura Hoek 

08 – Laura Ludka 

13 – Esmee Tessers 

14 – Mirthe Giljam 

15 – Arne Hoogerwerf 

15 – Lisa van Popering 

 

  VACATURES 

OUDERRAAD (OR) 
De OR is actief betrokken bij het 

organiseren van activiteiten en 

evenementen voor de leerlingen. Zij 

is een klankbord voor ouders met 

vragen. 

De OR is geen inspraakorgaan. 

Vragen en problemen van 

onderwijskundige aard kunnen 

voorgelegd worden aan de directie 

of de medezeggenschapsraad 

(MR). Doordat ouderraadsleden 

veel contacten met ouders hebben, 

komen er wel signalen van allerlei 

aard bij de OR terecht. De OR tracht 

deze signalen zoveel mogelijk op de 

juiste plek neer te leggen voor een 

oplossing. 

 

 De OR bestaat uit een 

voorzitter, secretaris, 

penningmeester en leden. 

Iedere ouder is bevoegd 

zichzelf kandidaat te stellen. 

Bij meer kandidaten dan 

vacatures, worden 

schriftelijke verkiezingen 

gehouden. 

Aan het einde van dit 

schooljaar komer er 

vacatures vrij. Belangstelling 

voor deze vacatures? 

Meld je dan aan vóór 

maandag 7 maart a.s. Voor 

vragen en aanmeldingen kun 

je altijd contact opnemen met 

Martina Zwager. E-mail: 

famzwager@kpnmail.nl 

Telefoon: 06 46402284 

    

 
 

 

 

 

KOMENDE ACTIVITEITEN 

 

 

Extra lesdagen kinderen groep 2 

23 februari 2022 | 23 maart 2022 

20 april 2022 

 

Extra vrije dagen 

4 april 2022 

30 mei 2022 
 

 

 

  BIJLAGE(N) 
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 M E E R P A A L N I E U W S  
 

 

 

OUDERBIJDRAGE 

Nog niet alle ouders hebben de 

vrijwillige ouderbijdrage betaald. 

Wilt u dit a.u.b. even checken? 

 

De ouderbijdrage bedraagt € 25. 

Als u het nog niet heeft betaald,  

wilt u dit dan 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. 

 

 ZIEKE 

LEERKRACHTEN 

Op dit moment hebben we 

twee leerkrachten die positief 

getest zijn op corona. Juf Els 

en juf Marian zijn allebei thuis 

in quarantaine. Juf Kirsten 

komt morgen vervangen voor 

juf Els in groep 1/2 en juf Floor 

komt maandag in groep 6 

vervangen voor juf Els. 

Juf Anoushka uit groep 3 is 

helaas ook enkele weken  

 afwezig door ziekenhuis-

opname. Haar duo-partner, juf 

Yolanda, is bereid haar deze 

weken te vervangen zodat de 

kinderen steeds dezelfde 

leerkracht voor de klas hebben. 

 

 

KIBEO 
Kibeo heeft sinds 1 januari 2022 

ook kinderopvang bij onze buren 

van Op Dreef. 

Op Dreef heeft een babygroep, de 

voor- en naschoolse opvang en de 

peuterochtenden. Op de Meerpaal 

hebben we nu alleen dagopvang 

voor peuters van 2 tot 4 jaar. 

We hebben veel nieuwe lieve 

kindjes en hopen dat ze snel 

vertrouwd met ons zijn en veel 

nieuwe vriendjes en vriendinnetjes 

maken. 

We zijn enthousiast bezig geweest 

 met de Nationale Voorlees-

dagen. We lazen voor uit Vos 

gaat een stukje rijden. We 

zongen er liedjes met gebaren 

bij. We kleurden appels voor in 

de appelboom, knutselden een 

auto voor de vos en plakten 

alle dieren op de staart van de 

vos.  

 

Deze week beginnen we met 

een nieuw thema: “Wat heb jij 

aan vandaag?” 

We gaan giraf en olifant 

aankleden, leren leuke liedjes 

over kleren en schoenen en 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gaan elkaar op ware grootte 

tekenen. We maken een 

schoenenwinkel en gaan 

oefenen met ritsen, riemen en 

schoenveters. Het worden 

weer leuke en uitdagende 

weken. 

  

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

 

 VOORTGANGSGESPREKKEN 

Zoals al eerder is meegedeeld, hebben we nieuwe rapporten 

ontworpen. Dit komt omdat we voor een ander leerlingvolgsysteem 

hebben gekozen. Eerst hadden we Cito. Nu is de keuze voor de IEP-

toets gemaakt. We zijn nog veel aan het overleggen over de opzet 

van ons rapport. We willen daarom de rapportgesprekken van de 

groepen 3 t/m 7 uitstellen tot na de voorjaarsvakantie. 

Volgende week donderdag (17 februari) wordt Parro opengezet voor 

de planning van de gesprekken. Eerst broertjes en zusjes. Daarna 

 
 

 
 

  
 

voor de andere kinderen. 

In groep 8 vinden wel de 

gesprekken voor de 

voorjaarsvakantie plaats, 

omdat de adviezen naar het 

voortgezet onderwijs al snel 

geregeld moet worden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team van de Meerpaal 

 

https://www.boink.info/beslisboom

