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AGENDA

NOVEMBER

01
04
06
08
12
15
29
18 t/m 05 dec

Ouder-kind ochtend in de Wijkvereniging 09.30u
Bags2School
Staking
(school is gesloten)
Schoolontbijt
start schoolfruitweken
Ouder-kind ochtend in de Wijkvereniging 09.30u
Ouder-kind ochtend in de Wijkvereniging 09.30u
Thema Sinterklaas

DECEMBER

05
09 t/m 20
19
23 t/m 05 jan

Sinterklaas
Start thema Kerst
Kerstdiner
Kerstvakantie

Staking
Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Daarom staken wij op woensdag 6 november!
Wij willen de politiek overtuigen dat ze nu moeten investeren in het onderwijs, voor minder werkdruk, voldoende
collega’s en een fatsoenlijk salaris! Het is erop óf eronder. Voor de zomer eisten de bonden samen met de werkgevers
een noodpakket van ruim 420 miljoen euro voor het primair- en voortgezet onderwijs. Dit pakket is nodig als eerste
stap naar een brede investering in het hele onderwijs. Het kabinet gaf niet thuis bleek tijdens de Algemene Politieke
Beschouwingen en wil niet extra investeren in onderwijs. We hebben de investeringen echter keihard nodig om het
lerarentekort aan te pakken.
Het is belangrijk dat er serieus in onderwijs wordt geïnvesteerd, omdat het met forse en urgente problemen kampt.
Onze school zal daarom op deze landelijke stakingsdag op 6 november de deuren sluiten. Wij vragen u om ons te
steunen bij het streven naar goed onderwijs voor uw kinderen. We willen de belangrijkste pijler van onze
maatschappij, goed onderwijs, nu en in de toekomst veiligstellen.

Talent Impuls
Volgende week starten de eerste lessen van Talent Impuls. Talent Impuls is een samenwerking tussen de
Gearhingscholen in Lemmer en het Zuyderzee Lyceum. De lessen worden aangeboden aan de leerlingen van groep 8.
Het doel hiervan is om de overstap naar de middelbare school te verkleinen. Ook hopen we dat leerlingen hierdoor
hun talenten kunnen ontwikkelen en / of nieuwe talenten leren kennen.
De leerlingen van groep 8 hebben ieder een vak mogen kiezen. Ze mochten hierbij kiezen tussen
natuurwetenschappen, techniek en verzorging. Deze lessen vinden plaats op het Zuyderzee Lyceum. Naast dit
keuzevak, worden er ook een aantal lessen aangeboden aan alle leerlingen. Een voorbeeld hiervan is de lessenserie
ICT-vaardigheden. Ook deze lessen vinden plaats op het Zuyderzee Lyceum en tijdens deze lessen gaan de leerlingen
aan de slag met Excel en Powerpoint. Deze lessen sluiten aan bij de leerstof van klas 1. Tenslotte krijgen alle groep 8
leerlingen dit schooljaar een aantal Franse lessen aangeboden. De Franse lessen worden gegeven door een docent van
het Zuyderzee Lyceum en vinden plaats op de eigen school.
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‘Hé Ho net yn é Kliko’
Jong geleerd is oud gedaan. Al vele basisschoolleerlingen kregen Ho! Net yn ‘e Kliko!-les en
ook wij kregen deze lessen in de klas. is een afvalcampagne. Doel van de campagne is om met
het dorp, de buurt of de wijk te zorgen voor 25% minder afval in de container voor restafval.
Dit kun je makkelijk bereiken door zes afvalsoorten beter gescheiden weg te gooien. Minder
afval produceren mag natuurlijk ook. Alle klassen en kantoren hebben een groene container in
de klas gekregen om het groenafval van het plastic te gaan scheiden.

Nationaal schoolontbijt
Op vrijdag 8 november is het weer zover: gezellig en gezond samen ontbijten! U kunt uw
zoon of dochter voor één keer zonder ontbijt naar school sturen. Deze dag schuift de hele
school namelijk aan tafel voor een gezond ontbijt en voor een leuke les over ontbijten. Zo
leert uw kind op een feestelijke manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat je
’s ochtends het beste kunt eten. Wat er bij het Nationaal Schoolontbijt op tafel komt is elk
jaar een schoolvoorbeeld van een gezond ontbijt. Dit jaar met nog meer variatie in zoet en
hartig, lekker brood, beleg, zuivel, groente en thee. Er valt dus veel te kiezen! Het
ontbijtpakket voldoet aan de nieuwste richtlijnen van het Voedingscentrum.

Schoolfruit
In week 46 (12 t/m 16 november) starten de fruit- en groenteleveringen. We ontvangen deze
leveringen t/m week 16 (15 t/m 19 april). We ontvangen het fruit op dinsdag, wat betekent dat we
het fruit kunnen eten op woensdag, donderdag én vrijdag. De kern van het EUSchoolfruitprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen
op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt
tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om
verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! Op welke
dagen van de week we fruit krijgen wordt nog bekend gemaakt.

Sinterklaas
Op 16 november komt Sinterklaas alweer in ons land. Dat betekent dat er ook weer Sinterklaas gevierd wordt op
school. Dit jaar komt hij op zijn verjaardag, 5 december, onze school bezoeken. We zijn benieuwd of het allemaal goed
gaat.
De onderbouw krijgt vast weer een mooi cadeautje van de Sint, de bovenbouw gaat lootjes trekken. Helaas kunnen
we geen cadeautjes meer uitzoeken bij het Lemster Warenhuis, maar heeft de sint een ander alternatief gevonden.
Om de betrokkenheid en zelfstandigheid van de bovenbouw (groep 5 t/m 8) te bevorderen. Krijgen zij dit jaar geld
mee om een cadeautje uit te zoeken. Via Parro krijgt u t.z.t. meer informatie.
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Even voorstellen..
Door een verschuiving in de werkzaamheden van juf Janna zal er een nieuw gezicht te zien zijn op
de vrijdag in groep 7. Vanaf deze week komt Meester Jelmer ons team versterken. Hieronder stelt
hij zich even voor.
Mijn naam is Jelmer. Dit jaar ben ik 24 jaar geworden. Ik ben geboren in het Friese dorp Kootstertille
(Noordoost Friesland). Dit is tevens nog steeds mijn woonplaats. Mijn hobby’s zijn wandelen met de
honden, sporten en veel gezelligheid. De sporten die ik beoefen zijn Fitness, survival en hardlopen.
Ik vind het geweldig om kinderen iets te leren wat ze in de toekomst kunnen gebruiken. Dit natuurlijk
op een leuke manier. Vanaf week 44 sta ik elke vrijdag voor de klas bij groep 7 van obs De Meerpaal.
Ik kan niet wachten om te beginnen!

Logopedie op school in Lemmer!
Vanaf november 2019 start logopediepraktijk ‘Logopedie Lemmer – NOP’ met een
locatie op school in Lemmer. De praktijk vestigt zich binnen Openbare Basisschool
De Meerpaal en is op maandagochtend geopend. De praktijk is voor iedereen
toegankelijk. Wij bieden cliënt- en hulpvraaggerichte zorg aan (zeer) jonge kinderen,
kinderen in de basisschoolleeftijd, volwassenen en ouderen. De hulpvragen die wij behandelen zijn zeer divers; wij
bieden onderzoek, advies en behandeling op het gebied van spraak, taal, adem, stem, mondgedrag & mondmotoriek,
eten & drinken, slikken en gehoor. Voor al deze deelgebieden geldt: hoe eerder er gesignaleerd wordt en de
behandeling gestart wordt, hoe beter! We werken op verwijzing via de arts (huisarts, jeugdarts, tandarts) of medisch
specialist en logopedie zit altijd in de basisverzekering (vanaf 18 jaar geldt het eigen risico).
Herken je jezelf, je kind of iemand anders in één van de volgende punten? Of heb je een andere (hulp-)vraag over
logopedie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaande gegevens.
-

-

Mijn kind spreekt bepaalde klanken niet goed uit
en is hierdoor niet goed verstaanbaar
Ik verslik mij vaak tijdens het eten of drinken
Ik heb een spreekberoep en ik heb last van mijn
stem
Mijn kind heeft vaak zijn/haar mond open en slist
Mijn kind heeft moeite om mee te komen op
school doordat hij/zij opdrachten niet goed
begrijpt
Ik stotter/mijn kind stottert

-

-

-

Mijn kind heeft moeite om zijn/haar gedachten te
verwoorden in goede zinnen en wordt daardoor
niet begrepen door anderen
Mijn kind heeft moeite om mee te komen in de
klas omdat hij/zij zich moeilijk kan concentreren
Ik heb een CVA gehad en wil graag beter leren
slikken of spreken
Ik hoor vaak van andere mensen dat zij mij niet
goed verstaan doordat ik binnensmonds en
onduidelijk spreek
Ik heb moeite om de /r/ goed uit te spreken

Logopedie Lemmer – NOP
Locatie Lemmer: Gezondheidscentrum Lemsterpark  Houtsaachmole 9  8531 WC Lemmer  0514-562872
Locatie Lemmer: OBS De Meerpaal  Schokker 4a  8531 BW Lemmer  0514-562872
E: logopedie@logopedielemmernop.nl
W: www.logopedielemmernop.nl
Volg ons ook op Facebook voor nieuws en leuke weetjes: www.facebook.com/logopedielemmernop
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