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JARIG…
In maart
21 – Keith Roks
23 – Givanno den Boer
25 – Nyah Verspeten

Jaargang 19, nummer 21

CORONAPERIKELEN

OEKRAÏNE

Op dit moment hebben we nog
twee collega’s die positief getest
zijn. Juf Kirsten was deze week
thuis omdat ze positief getest is
en ook Janet, onze administratie
medewerkster was deze week
afwezig door corona. We hopen ze
volgende week weer op school te
zien.

Deze week en vorige week
ontstonden er allemaal
spontane acties, door kinderen
(en hun juffen) bedacht. Een
groot compliment voor
allemaal. Het totaal
opgehaalde bedrag maken wij
in de volgende
meerpaalnieuws bekend.

28 – Amy van Almenkerk

Het geld wordt overgemaakt op
giro 555.

28 – Evi van Almenkerk
In april
07 – Leah van Duivendijk

BIJLAGE(N)

08 – Guus Elzerman
10 – Levi Andeweg
14 – Sanne Kempe
15 – Batoul Alibrahim
21 – Madelief van Velzen
22 – Fenna Moerland

KOMENDE ACTIVITEITEN
Extra lesdagen kinderen groep 2
23 maart 2022 | 20 april 2022
Extra vrije dagen
4 april 2022
30 mei 2022
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VERKEERSEXAMEN
Het theoretische verkeersexamen
voor de kinderen van groep 7 is op
donderdag 31 maart. Het praktische
fietsexamen is op dinsdag 24 mei.
De kinderen hebben met de juf de
fietsroute besproken. Een voordeel
is dat de fietsroute door de straten
van Bruinisse is gemaakt.
De juffen zullen de fietsroute tijdig

GROEP 7

bekend maken zodat er nog
geoefend kan worden.

KLASSENINDELING
Op dit moment werken we met
acht aparte groepen. Allemaal
enkele groepen en allemaal rond
de twintig kinderen. Dankzij de
medewerking en inzet van alle
collega’s hebben we dit zo kunnen
organiseren. Dat is op dit moment
wel een grote luxe. De rest van het
seizoen 2021-2022 blijft dit ook
zo. Doordat juf Els en juf Marian
weer bij de groepen 1 en 2 werken,
ontstonden vacatures in groep 4
en groep 6.
Vanaf volgende week is juf Winnie
de Ruiter op woensdag in groep 6.
De andere vier dagen is juf Floor in
de groep (tot de meivakantie,
daarna kan de lesdag van Winnie
de Ruiter misschien veranderen).

In groep 4 staat meester Ad op
dinsdag en woensdag voor de
klas. Ook in deze klas staan dus
nu twee leerkrachten voor de
groep.
Dank voor alle positieve reacties
die we kregen nu we met acht
enkele groepen kunnen werken.
Deze situatie is in het nieuwe
seizoen natuurlijk niet haalbaar.
Er zal dan weer met meer
gecombineerde klassen gewerkt
moeten worden.
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VOORLEES- EN LEESCONSULENT
Beste ouders, verzorgers,
Wij zijn Elise Schoe en Gerdien
Verboom en via de Bibliotheek
Oosterschelde zijn wij aan de school
van uw kind(eren) verbonden als
voorlees- en leesconsulent. Wellicht
heeft u al eerder van ons gehoord,
maar na het zwangerschapsverlof
van Elise en de maatregelen omtrent
corona, vonden wij het fijn om weer
even zichtbaar bij u te zijn.
Elise zal vooral samenwerken met de
kinderopvanglocatie en
kleuterklassen en Gerdien met de
groepen 3 t/m 8. Het voornaamste
doel van ons werk op school is
kinderen leesplezier te brengen,
waardoor kinderen (weer) meer
gemotiveerd raken om te gaan lezen.

De kinderen leren o.a. over de
verschillende boekensoorten,
ze leren hoe ze een geschikt
boek voor zichzelf kunnen
kiezen en natuurlijk krijgen ze
veel boekentips. En niet alleen
van ons, vooral ook van elkaar,
want daar raken ze nog het
meest enthousiast van. Naast
activiteiten in de klas nemen
we ook de schoolbibliotheek
onder de loep en bekijken we
wat er nodig is om de collectie
up-to-date te maken. Ook voor
de leerkrachten kunnen we
iets betekenen. Samen
kunnen we bijvoorbeeld kijken
hoe zij zelf leesplezier nog
meer onder de aandacht
kunnen brengen bij de
kinderen en ook voor u als
ouder zijn er mogelijkheden.

De volgende Meerpaalnieuws verschijnt in week 12.

Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal

Mocht u meer willen weten of
misschien heeft u een
specifieke vraag, dan u kunt
altijd een bericht sturen naar
g.verboom@bibliotheekoostersc
helde.nl &
e.schoe@bibliotheekoostersche
lde.nl
Je kunt ons ook volgen op
Facebook: Gerdien LEEST en
Voorleesconsulent Elise
Vriendelijke groet,
Gerdien Verboom & Elise Schoe

