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AGENDA

OKTOBER

02
02 t/m 13
10
18
21 t/m 27

Schoolkorfbal
Thema Kinderboekenweek ‘Reis mee’
Wat telt echt dag
Ouder-kind ochtend in de Wijkvereniging 09.30u
Herfstvakantie

NOVEMBER

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

Ouder-kind ochtend in de Wijkvereniging 09.30u
Bags2School
Schoolontbijt
start schoolfruitweken
Ouder-kind ochtend in de Wijkvereniging 09.30u
Ouder-kind ochtend in de Wijkvereniging 09.30u
Thema Sinterklaas

Gouden weken & thema vriendschap
De eerste schoolweken stonden in het teken van ‘de Gouden Weken’. De Gouden Weken zijn gericht op het wennen
in de nieuwe klas. We leren door middel van allerlei verschillende werkvormen elkaar (opnieuw en beter) kennen,
bouwen routines en maken afspraken voor het nieuwe schooljaar. Daarbij sloot het thema vriendschap aan, waar u
vast het één en ander van voorbij heeft zien komen op onze nieuwe app Parro.

Parro
We zijn blij te zien dat de Parro app goed is opgenomen door alle ouders. Bijna iedereen is inmiddels lid en heeft
uitgevonden hoe het werkt. Omdat het een pilot is én het voor ons ook nieuw is, zijn wij erg benieuwd naar uw
bevindingen. Binnenkort zal er een poll verschijnen op Facebook waar u op kunt reageren. Heeft u daarnaast nog tips
of andere opmerkingen, kunt u altijd even een mailtje sturen naar meerpaal@gearhing.net. Wij horen graag uw
mening!

Taalklas
Dit jaar is ook de taalklas weer gestart. Deze keer onder leiding van juf Janna. Dit onderwijstraject is voor leerlingen
die extra hulp nodig hebben om de Nederlandse taal goed te leren beheersen en hiervoor extra taalbegeleiding krijgen.
Dit vindt één dagdeel per week plaats, de betrokken leerlingen en ouders zijn hierover geïnformeerd.

Intern begeleider
Ter herinnering, juf Gerda heeft afgelopen schooljaar afscheid genomen. Daarom is juf Daniëlla de Bie nu ook bij ons
op school de Intern begeleider. Voor alle vragen rondom zorg van uw zoon/dochter kunt u bij haar terecht.

Kinderpostzegels
Vanmiddag om 12.00u zijn de leerlingen van groep 6,7 en 8 weer bij u langs gekomen voor de Kinderpostzegelactie.
De actie duurt van woensdag 25 september t/m woensdag 2 oktober 2019. Dit jaar zetten wij ons in voor twee doelen.
Het grootste deel van de opbrengst is voor 8.500 kinderen die in de daklozen- en vrouwenopvang verblijven.
Kinderpostzegels wil ervoor zorgen dat kinderen zich er beter thuis voelen en dat er goede begeleiding voor ze is. Het
overige deel wordt besteed aan nieuwe boeken voor de bibliotheek bij ons op school.
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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
We zijn blij u te kunnen vertellen dat we weer ingeloot zijn voor EU-schoolfruit actie! 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). De kern van het EU-Schoolfruitprogramma 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 EUSchoolfruit 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.

Kinderboekenweek
Van 2 t/m 18 oktober 2019 staan voertuigen centraal tijdens de Kinderboekenweek: Reis mee! Deze weken stellen alle
klassen een land centraal waar ze graag naartoe zouden willen reizen. Binnen dit thema gaan we natuurlijk veel lezen
en voorlezen. Maar ook koken en het maken van een reclamefolder staan op het programma. Houd Parro in de gaten
voor nieuws uit de klas! Woensdag 2 oktober (half 9) bent u van harte welkom bij de opening op het schoolplein!

Schoolkorfbaltoernooi
Korfbal is een prachtige doe-sport, volop in ontwikkeling en door het gemengde karakter heel erg geschikt als
schoolsport. Net als voorgaande jaren organiseert KV Lemmer dit jaar weer het schoolkorfbalkampioenschap voor alle
basisscholen in en rond Lemmer. Het toernooi zal gehouden worden op woensdagmiddag 2 oktober op de velden van
KV Lemmer. Het toernooi zal 14.30 uur starten en is rond 17.00 uur klaar. Alle kinderen die mee willen doen hebben
zich inmiddels opgegeven en de teams zijn gevormd. We wensen jullie veel succes!

Ouderbijdrage & schoolreizen
Binnenkort zal u weer gevraagd worden om de ouderbijdrage & schoolreisgelden te betalen. Ieder schooljaar worden
voor alle kinderen leuke activiteiten georganiseerd. Veel van deze activiteiten worden door de Ouderraad
georganiseerd en bekostigd. Het afgelopen jaar hebben de kinderen onder andere kunnen genieten van de
Kinderboekenweek, Sinterklaas, het Kerstfeest, het voorleesontbijt en de laatste schooldag! Om dit te kunnen
bekostigen vragen we u ieder schooljaar de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, waarbij we ook gelijk de
schoolreisgelden meenemen. De bedragen zijn als volgt en kunnen in overleg in termijnen betaald worden. De
schoolreiskosten kunnen ook via Stichting Leergeld worden betaald. Dit jaar gaan we de bedragen innen via een Ideal
betaling in ‘Schoolkassa’ , een programma dat werkt vanuit de nieuwe app: Parro. Hierover later meer.
Ouderbijdrage
Schoolreisgeld

€ 20,- per leerling
€ 30,- per leerling (groep 1 t/m 7)
€ 75,- per leerling (groep 8)*
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Luizencontrole
Na iedere schoolvakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis door ons ‘Luizenteam’. Zoals u kon lezen
op Parro is er op dit moment hoofdluis gevonden bij één of meer kinderen. We raden u aan uw kind(eren) goed te
blijven controleren. Ontdekt u hoofdluis bij uw kind, meld het dan op school. En ga meteen behandelen. Controleer
daarnaast ook andere gezinsleden.
Hoe u moet behandelen staat in de folder die u kunt downloaden van de website: www.ggdfryslan.nl. Heeft uw kind
geen hoofdluis? Dan hoeft u ook niet te behandelen. Eerder werden kinderen gelijk naar huis gestuurd om de
hoofdhuid te behandelen. Onlangs hebben wij ons beleid mogen versoepelen. Dat betekent dat uw zoon/dochter
gewoon op school kan blijven, maar u persoonlijk geïnformeerd wordt om thuis de behandeling direct te starten.

Bags2School De Bags2School actie komt er weer aan! Mocht u al begonnen zijn met een grote
opruiming gooi uw oude kleding nog niet weg, maar doneer het aan de Bags2School actie! Op
maandag 4 november worden alle zakken opgehaald. In de week van 28 oktober t/m 1 november
mogen de zakken worden ingeleverd. De 2e datum dit schooljaar staat op 18 mei 2020.

Thema certificaat Welbevinden.
Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen is het van belang dat
leerlingen zich prettig voelen op school. Lekker in je vel zitten en je thuis voelen op school is de basis voor leren.
Belangrijk is dat leerlingen de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, fouten te maken en leren om daarvoor
verantwoordelijkheid te nemen. Leerlingen die zich verbonden voelen met school en over betere sociale en
emotionele vaardigheden beschikken, zijn meer gemotiveerd om te leren en halen vaak
betere cijfers op school.
Op De Meerpaal besteden we het gehele jaar aandacht aan het welbevinden van leerlingen,
zowel mentaal als fysiek. Leerlingen leren samenwerken, samen spelen en elkaar helpen. De
Meerpaal is een Gezonde School. De Gezonde School-aanpak helpt ons om planmatig en
structureel te werken aan een gezonde leefstijl van onze leerlingen. In dit kader is er gekeken
naar de effectiviteit van de activiteiten die wij op het gebied van Welbevinden uitvoeren.
Criteria om het certificaat Welbevinden te behalen zijn dat wij werken via de volgende pijlers:
Educatie, Signaleren, Schoolomgeving en Beleid. Wij zijn er trots op dat naast het certificaat
Bewegen en Sport wij nu ook het certificaat Welbevinden hebben behaald.

Zandbaknet
Om verwarring te voorkomen willen we u graag het volgende mededelen. Ons zandbaknet is in de nacht van 23 op 24
augustus van onze zandbak afgesneden ofwel: gestolen. We hebben aangifte gedaan, maar helaas hebben we de dader
niet kunnen vinden. Er is een nieuw net besteld, maar hier zit een levertijd op. We moeten dus nog even geduld
hebben!

Schokker 4a, 8531 BW Lemmer, 0514 - 561434
www.obsdemeerpaal-lemmer.nl – meerpaal@gearhing.net

Nieuwsbrief 2019/2020
nr. 1 Oktober 2019

Verkeer op & rondom school
Het is van groot belang dat kinderen veilig naar school kunnen. Wilt u er weer samen met ons opletten dat het goede
voorbeeld gegeven wordt?
-

Voetballen gebeurt in de pannakooi.
Parkeren op de stoep is niet toegestaan. U kunt parkeren op de parkeerplaats aan de zijkant van de school.
Let hierbij op uw snelheid & overstekende kinderen!
Op het schoolplein fietsen & steppen we niet
We parkeren de fiets in het fietsenrek.
Steppen & skeeleren is alleen toegestaan in de pauzes onder toezicht.
Roken is niet toegestaan op het schoolplein.
De kinderen van groep 1, 2 en 3 mogen om 08.20u naar binnen.
De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan zelf naar hun klas om 08.25u. Dit doen we om de zelfstandigheid van de
kinderen te bevorderen en om grote drukte op de trap rond half 9 te voorkomen.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Stagiaires
U heeft vast al een paar nieuwe gezichten rond zien lopen op De Meerpaal We hebben dit jaar veel stagiaires!
Hieronder ziet u in een overzichtje wie waar stage loopt. Welkom allemaal en veel plezier op De Meerpaal!
Groep
1
1
1-2
1-2
1 én 1-2
4
5
5
8

Naam
Hinke
Sanne
Sanne Misa
Kholoud
Yasamin
Sjoerd
Gerrit Jan
Wilma
Douwina

Opleiding
Entree opleiding
Onderwijsassistent
Onderwijsassistent
Ontwikkelstage
Ontwikkelstage
Onderwijsassistent
Onderwijsassistent
Onderwijsassistent
Academische Pabo LIO

Dagen
Ma – woe
Do – vrij
Do – vrij
Woe
Ma
Ma – di – vrij
Do – vrij
Di – woe
Ma – di – woe

Adreswijziging of andere gegevens gewijzigd? Geef het online door! https://www.obsdemeerpaal-lemmer.nl/Contact

Hartelijke groet, team de Meerpaal
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