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JARIG…
In maart
25 – Nyah Verspeten
28 – Amy van Almenkerk
28 – Evi van Almenkerk
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TECHNIEKLESSEN

OEKRAÏNE

Willem van den Berg wil graag
technieklessen gaan geven op
school. Hij zou daarbij wel wat
hulp kunnen gebruiken…

Een groot compliment voor de
kinderen (en de ouders) voor
het werk dat is gedaan om
geld te verdienen voor de
vluchtelingen uit Oekraïne. Het
totaalbedrag is € 1403,60.
Iedereen hartelijk dank voor de
bijdrage.

Zijn er opa’s/oma’s, ooms/tantes
of andere bekenden van onze
leerlingen die het leuk zouden
vinden Willem daarbij te helpen?
U kunt zich dan aanmelden bij:
willem-vandenberg@hotmail.com

Het geld wordt overgemaakt op
giro 555.

In april
07 – Leah van Duivendijk
08 – Guus Elzerman
10 – Levi Andeweg

BIJLAGE(N)

14 – Sanne Kempe

•

15 – Batoul Alibrahim
21 – Madelief van Velzen
22 – Fenna Moerland
26 – Mees Benard

KOMENDE ACTIVITEITEN

28 – Ties Kik
Extra lesdagen kinderen groep 2
20 april 2022
Extra vrije dagen
4 april 2022
30 mei 2022

Jeugd EHBO
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KIBEO DE
MEERPAAL
SCHOOLVOETBAL
Op woensdag 6 april voetbalt een
jongensteam van de Meerpaal in
Zierikzee. Het gaat natuurlijk om
het kampioenschap van
Schouwen-Duiveland. De vader
van Mees en Tom, dhr. Benard,
verzorgde vanmiddag een
voetbaltraining op het voetvalveld
van Bruse Boys.
De meisjes spelen woensdag 13
april in Zierikzee voor het
kampioenschap van SchouwenDuiveland. Zij trainen op maandag
28 maart om 14.30 uur op het
voetbalveld van Bruse Boys. Deze
training wordt gegeven door dhr.
Zwager, de vader van Julia en
Daan.

Het is lente, dat is op onze groep
al goed te zien. We hebben al
een mooie lente/paastafel
gemaakt met paastakken,
konijntjes, bloemen en we lezen
voor uit de paasboeken. We
hebben lieve schaapjes
geknutseld en we zingen liedjes
over krokusjes, eieren, kip of
haan.
Lentegroetjes van

Buiten staat een bloembak
vol narcissen en krokussen
mooi te bloeien en zo leren
de kindjes gelijk de namen
en de kleuren.
Binnenkort hebben we ons
paasontbijt en daar
verheugen we ons erg op.
Kibeoteam De Meerpaal

VAKANTIEROOSTER
2022-2023

OBASE
STUDIEDAG

Er is een concept
vakantierooster door de
provincie Zeeland naar ons
bestuur opgestuurd. Dit
vakantierooster komt eind maart
in de GMR. Begin april wordt het
vastgesteld. Wanneer het
rooster definitief is, zullen we dit
gelijk als bijlage naar de ouders
toe sturen.

Op maandag 4 april heeft
het team een studiedag.
Deze dag wordt verzorgd
door Obase en gaat over
sociale veiligheid. De
kinderen zijn deze dag vrij.

TESTEN COVID
Afgelopen maandag zijn aan de
kinderen van groep 6, 7 en 8
zelftesten meegegeven voor de
komende drie weken. Aangezien
alle beperkingen zijn opgeheven,
worden hierna geen extra testen
meer verstrekt.
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VOORLEES- EN LEESCONSULENT (nu met foto)
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 13.

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

