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AGENDA

JANUARI

06
13 t/m 24
13 t/m 14 febr.
30/31

Gearhing Onderwijsdag = leerlingen vrij
Toetsweken CITO
Thema Beroepen
Eventuele staking – meer info volgt

FEBRUARI

05
06
11
14
17 t/m 23

STUDIEDAG = leerlingen vrij
Oudergesprekken middag
Oudergesprekken middag + avond
Rapport 1 mee
Voorjaarsvakantie

WIJZIGING WERKZAAMHEDEN LOCATIECOÖRDINATOR
Beste ouders, verzorgers,
Na 2,5 jaar werkzaam te zijn geweest als locatiecoördinator zal ik binnenkort het stokje over gaan dragen. Ik heb met
veel plezier in deze functie gewerkt, maar er is een nieuwe uitdaging op mijn pad gekomen. Ik zal per 1 februari
2 dagen per week werkzaam zijn op het voortgezet onderwijs ‘Stad & Esch’ in Meppel als docent Mode & Design.
Dat betekent daarom dat ik 2 dagen minder ga werken op De Meerpaal en mijn werkdagen er als volgt uit komen te
zien:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

groep 4
afwezig (juf Rinske voor groep 4)
groep 4
afwezig (juf Rinske voor groep 4)
groep 4

Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat we een nieuwe opvolger hebben gevonden. Per 1 februari is de nieuwe
locatiecoördinator: Baukje Schippers. De komende weken zullen langzaamaan de taken worden overgedragen.
Dit betekent echter wel dat er een vacature uit zal gaan voor groep 7 voor 3 dagen per week. Ook betekent dit dat we
afscheid gaan nemen van meester Jelmer, omdat we graag 2 gezichten voor de groep willen en hij geen 3 dagen kan
komen werken. We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben, voor vragen kunt u altijd bij ons langskomen.
Met vriendelijke groet,
Mindou van der Veen

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

Kerstfeest
Donderdag 19 december vieren we ons kerstfeest. Dit vindt plaats

17.00u

met een opening op het schoolplein om
, waarna alle
kinderen in de klas gaan eten. (Het eten mag gebracht worden om
16.30u).
Kom gezellig samen eten met ouders De Meerpaal, Doomijn & buren. U bent van harte
uitgenodigd van 17.00u tot 18.15u op het schoolplein. Om 18.15u sluiten we buiten af en bent u
welkom in de klas.

BIEB OP SCHOOL
Per 1 januari 2020 stopt de bibliotheek op school. We zullen ons abonnement op de bieb wél behouden. Dit betekent
dat er geen boeken meer geleend kunnen worden op school, maar in de bibliotheek.
Aan jullie het verzoek: willen jullie in de eerste week van januari ALLE boeken inleveren? Alvast bedankt!

SCHOOLPLEIN
Ons nieuwe schoolplein is af en wij zijn ontzettend tevreden met het resultaat, hopelijk u ook! Er is hard gewerkt door
de kinderen en hoveniersbedrijf Gernell. We hopen natuurlijk van harte dat de beplanting ook in de vakanties en
weekenden blijven staan. De politie rijdt al extra rondes door onze wijk, maar we vragen ook uw hulp om een extra
oogje in het zeil te houden. Bij verdachte situaties mag het algemene nummer van de politie gebeld worden. We gaan
uit van het goede en hopen dat ieder zich aan de regels en afspraken houdt tijdens de feestdagen.

We wensen jullie alvast fijne feestdagen en een spetterend nieuwjaar!

Hartelijke groet, team De Meerpaal

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

