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DE SCHOLEN ZIJN WEER DICHT
We hadden ons natuurlijk allemaal deze laatste week voor de kerstvakantie heel anders voorgesteld. Fijn
samenzijn, versierde bomen, lichtjes en blije kinderkoppies tijdens een kerstfeest. Maar helaas….de
scholen moeten weer dicht en zoals het nu lijkt ook nog de 2 weken na de kerstvakantie. Bijzonder om te
zien dat zo’n bericht je compleet kan overvallen maar je ook gelijk weer laat schakelen en je in een andere
modus zet. En dat schakelen hebben we als team deze dagen gedaan hoor. We zitten volop in de
voorbereiding om na de vakantie weer online onderwijs te geven en er is noodopvang geregeld voor de
kinderen met ouders in cruciale beroepen. Maar nu eerst voor iedereen de kerstvakantie.
We willen jullie allemaal een hele fijne vakantie wensen met mooie feestdagen en een prachtig, en
vooral gezond, 2021! Pas goed op elkaar en dan hopen we iedereen heel snel weer te zien.

AANMELDEN VOOR DE NOODOPVANG
Tijdens deze lockdown periode verzorgt de school noodopvang voor kinderen met ouders in cruciale
beroepen. Via een eerdere mail heeft u hier de informatie over gekregen. Meerdere aanmeldingen hebben
we al ontvangen. Mocht u na de vakantie ook noodopvang nodig hebben voor uw kind(eren) dan vragen
wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven.

WELKOM OP SCHOOL!
Gmo (groep 7) en zijn zusje Savo (groep 2) zijn deze week bij ons begonnen op school. Welkom allebei en
we wensen jullie heel veel plezier en een hele mooie tijd op onze mooie school!

JUF BAUKJE GAAT WEER BEGINNEN
Juf Baukje haar zwangerschapsverlof zit er bijna op en na de kerstvakantie gaat zij weer aan het werk. Op
de maandag en dinsdag zal zijn aanwezig zijn als LOCO en op de woensdag en donderdag staat ze voor
groep 8. (Juf Mirthe werkt op deze dagen voor het ontwikkelteam van de Tienerschool en op het
Zuyderzee Lyceum) Dit betekent dat we afscheid nemen van meester Jelco die de afgelopen periode 2
dagen in groep 8 heeft gestaan. Juf Jolanda heeft juf Baukje tijdens haar verlof vervangen en gaat na de
kerstvakantie 3 dagen per week werken voor het ontwikkelteam van de Tienerschool Lemmer.

ONLINE ONDERWIJS NA DE VAKANTIE
Zoals we deze week al heeft vernomen starten we na de kerstvakantie met het geven van online onderwijs.
Alle informatie hierover ontvangt u van de leerkracht van uw kind(eren).

GROEP 5
Na de kerstvakantie start juf Ester Huitema bij ons in groep 5. Ze vervangt juf Marjan Bergstra die er de
afgelopen periode op de maandagen was. Juf Ester heeft al meegedraaid in de groep, heeft zo kennis
kunnen maken met de kinderen en is op dit moment samen met juf Manon het online onderwijs aan het
voorbereiden. Zij gaat werken op de maandag en dinsdag. Juf Manon zal op woensdag t/m vrijdag voor de
groep staan. Juf Ester zal zich in een volgende nieuwsbrief aan jullie voorstellen.
Hartelijke groet, team de Meerpaal
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