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JARIG… 
 

In april 

08 – Guus Elzerman 

10 – Levi Andeweg 

14 – Sanne Kempe 

15 – Batoul Alibrahim 

21 – Madelief van Velzen 

22 – Fenna Moerland 

26 – Mees Benard 

28 – Ties Kik 

 

In mei 

01 – Lars Bal 

01 – Tim Ruitenbeek 

03 – Anouk van Veen 

04 – Kjelte van Galen 

04 – Job Habraken 

04 – Flip van Poppel 

 

  BEZOEK KOEIENBOER 
Groep 1/2 

Maandag 11 april mogen de 

kinderen van de groepen 1 en 2 

op bezoek komen bij de 

koeienboer in Sirjansland. 

We zoeken nog ouders om met 

ons te rijden. U kunt daarvoor 

inschrijven via de Parro-app. 

 

En ohja… denkt u er a.u.b. aan 

laarzen aan te doen voor op het 

boerenerf? 

 PAASVIERING 
Op donderdag 14 april vindt 

het paasontbijt plaats op 

school in alle groepen. Alle 

kinderen mogen in pyjama 

naar school komen. Vergeet 

niet je tandenborstel en je 

kleren mee te nemen. Na het 

ontbijt kleden we ons weer 

netjes aan. Willen de kinderen 

van de groepen 5 t/m 8 zelf 

servies en bestek meenemen 

naar school (bord, beker, 

mes)? Voor de kinderen van de 

groepen 1 t/m 4 wordt voor 

servies en bestek gezorgd. 

 

    

 
 

 

 

 

 

KOMENDE ACTIVITEITEN 

 

 

Extra lesdagen kinderen groep 2 

20 april 2022 

 

Extra vrije dagen 

30 mei 2022 

 

 

 

 
 

 

 

  BIJLAGE(N) 
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KANDIDATEN 

Drie enthousiaste ouders 

hebben zich aangemeld voor de 

vacatures binnen de ouderraad. 

Het zijn Annelieke Deurloo, 

Marijn van den Hoek en Mirjam 

Versluis. Hieronder stellen zij 

zich voor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEMMEN TOT… 
Mocht u het nog niet gedaan 

hebben… U kunt uw stem nog 

uitbrengen tot en met 

woensdag 13 april 2022. 

VACATURES 

OUDERRAAD 
 

 

Annelieke Deurloo 
Hallo, 

Ik ben Annelieke, moeder van Jens 

uit groep 3 en vanaf volgend jaar 

zal ook mijn dochter Emma naar 

de Meerpaal gaan. 

 

Toen ik in de nieuwsbrief las over 

de open plaatsen voor de OR sprak 

me dit gelijk aan. Ik werk met veel 

plezier als activiteitenbegeleidster 

in de gehandicaptenzorg. Deze 

ervaringen en daarnaast veel 

enthousiasme zou ik graag 

inzetten voor de schoolactiviteiten 

en evenementen. 

 

 Marijn van den Hoek 
Mijn naam is Marijn van den 

Hoek, getrouwd met Jeanine. Ik 

ben de vader van Marit (groep 5) 

en Boaz (groep 3). In het 

dagelijks leven ben ik ontwerper 

van machines en machine-

besturingen. Ik denk een 

aanvulling te zijn voor de 

ouderraad omdat ik het leuk vind 

om dingen te organiseren en het 

helpen daarbij. Zo zet ik mij 

onder andere in voor de 

sinterklaasintocht en zit in het 

ouderbestuur van jeugdsoos De 

Pul. 

 

  

Mirjam Versluis 
Hoi allemaal,  

Ik ben Mirjam Versluis, 34 

jaar, getrouwd met Dirk Jan 

en moeder van 3 kinderen: 

Sem (10), Floor (8) en Mik 

(6,5). Ik ben graag 

betrokken bij de school van 

onze kinderen. Zo ben ik 

leesmoeder en natuurouder 

en was ik een vast gezicht 

bij de overblijf. Toen er een 

bericht kwam dat er nieuwe 

leden voor de OR gezocht 

werden, was er bij mij dan 

ook geen twijfel en heb ik 

me aangemeld. Ik wil graag 

m’n steentje bijdragen 

zolang mijn kinderen op 

school zitten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat er slechts twee vacatures zijn, houden we digitale verkiezingen. U 

kunt dat doen door op de volgende link te klikken: 

https://forms.office.com/r/uBm5TPVnr6  

 

of scan de QR code:  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

https://forms.office.com/r/uBm5TPVnr6


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

 

 

SCHOOLVOETBAL 

Afgelopen woensdag hebben de 

jongens van de Meerpaal meegedaan 

met het eilandelijk schoolvoetbal-

kampioenschap. Dit deden de 

jongens niet slecht. De eerste twee 

wedstrijden werden gewonnen. De 

derde wedstrijd eindigde in een gelijk 

spel. De laatste wedstrijd verloren de 

zij helaas. 

  

Zij werden tweede in hun 

poule en daardoor 

uitgeschakeld voor de 

finaleronde. Het was een 

gezellige middag met heel veel 

supporters van school. 

Aanstaande woensdag spelen 

de meisjes. We hopen dat het 

weer net zo gezellig wordt. 

 

 

 GOEDE VRIJDAG 

Volgende week vrijdag, 15 april, 

is het Goede Vrijdag. De 

kinderen zijn deze dag vrij. 

 

 

2E PAASDAG 

Ook maandag 18 april (tweede 

paasdag) zijn de kinderen vrij. 

 

 

 

KONINGSDAG 

Op vrijdag 22 april vieren we 

Koningsdag en daarna start de 

meivakantie. 

 

 MEIVAKANTIE 

De meivakantie is van 

maandag 25 april t/m vrijdag 

6 mei 2022. 

  

 

  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team van de Meerpaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 


