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JARIG… 
 

In februari 

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 

21 – Keith Roks 

23 – Givanno den Boer 

25 – Nyah Verspeten 

 

  CORONA 
Met ingang van maandag 21 

februari zijn de ouders van de 

kinderen van groep 1 en 2 weer 

welkom in de klas. U kunt uw zoon 

of dochter weer in de klas brengen. 

De inloop is mogelijk vanaf 8.20 

uur. De leerkrachten brengen de 

kinderen weer net als anders om 

14.00 uur naar buiten. 

De mondkapjesplicht voor 

volwassenen is nog een week 

geldig. Na de voorjaarsvakantie 

vervallen ook de laatste 

maatregelen. Er wordt wel 

geadviseerd om u aan de 

bestaande hygiënemaatregelen te 

houden. 

 

 ONLINE LESGEVEN 
Het online lesgeven komt in 

principe ook te vervallen. 

Alleen op initiatief van de 

leerkracht wordt er contact 

opgenomen, bijvoorbeeld 

omdat een leerling langere 

tijd ziek is. De leerkracht 

neemt dus even contact op. 

We willen hiermee 

voorkomen dat er fysiek en 

digitaal tegelijk wordt 

lesgegeven. In de praktijk 

blijkt dat moeilijk te werken. 

    

 
 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

 

 

CARNAVAL 

Volgende week vrijdag 25 februari 

willen we in de middag met de 

kinderen carnaval vieren. De 

kinderen mogen dus die dag 

verkleed naar school. 

 

    

 

 

 

 

ZWEMBIJDRAGE  

2021-2022 
Dit bericht is voor de ouders van de 

kinderen van de groepen 3 en 4: 

De zwembijdrage is nog niet door 

alle ouders voldaan. Zou u dit a.u.b. 

na willen kijken in uw 

administratie? Als u het nog niet 

hebt gedaan, dan kunt u het 

bedrag (€ 60) alsnog overmaken 

op:  

 

 

 NL22 INGB 0008 5710 29 

t.n.v. De Meerpaal Activiteiten 

en met vermelding van de 

naam en de groep van uw 

zoon of dochter. 

Hartelijk dank! 

 

  

 

 

 

  

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

 

VOORJAARSVAKANTIE 
De voorjaarsvakantie start op maandag 

28 februari en duurt t/m vrijdag 4 maart. 

 

We hopen de kinderen op maandag 7 

maart weer op school te zien. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team van de Meerpaal 
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