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AGENDA

JULI

01
02
03

Musical groep 8
Laatste schooldag + Meester- en Juffendag
Start zomervakantie t/m 14 augustus

AUGUSTUS

17
17

Eerste Schooldag
Start thema: Gouden Weken

WELKOM
De afgelopen weken hebben we een nieuwe leerling, Alan mogen verwelkomen in groep 1. We wensen jou veel
plezier bij ons op school!

NOODLOKAAL
Zoals u vast al heeft gezien, is er in de afgelopen weken een noodlokaal op het schoolplein geplaatst. Het was een
hele verbouwing waarbij de kinderen met veel bewondering hebben gekeken naar het straten, bouwen en het
branden van het dak. Het komende schooljaar wordt het lokaal gebruikt door groep 8.

NIEUWE TEAMLEDEN
Dag allemaal. Over een paar weken gaan we elkaar in het echt treffen maar nu alvast even
een kort voorstelrondje op papier. Mijn naam is Jolanda Bakker, 49 jaar en inmiddels 24
jaar werkzaam in het onderwijs. De afgelopen jaren was ik leerkracht,
bovenbouwcoördinator, teamlid van het ontwikkelteam van de Tienerschool in Sneek en
op dit moment werk ik al 6 jaar als locatie coördinator en groepsleerkracht op de
Master Sperkhem, een school van Odyssee. Ik ben moeder van 2 puberzonen, woonachtig
in Sneek en heb heel veel zin om na de zomervakantie bij jullie te starten. Jullie zullen mij
dan 3 dagen op school treffen, 2 dagen als locatie coördinator en 1 dag als leerkracht voor
gr 8. Voor nu wens ik jullie alvast een hele fijne zomervakantie en dan zien we elkaar in augustus!
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Beste kinderen, ouders en collega’s van De Meerpaal. Wat ontzettend fijn dat ik volgend jaar bij jullie aan de slag
mag in groep 7.
Mijn naam is Nanne Douwes. Ik ben 56 jaar jong en woon in Sneek. Ik ben getrouwd met
Debbie en heb twee zoons: Merijn en Florens. Op alle drie ben ik natuurlijk erg trots. Ik loop
al enige jaren mee in onderwijsland en hoop die ervaring goed te kunnen gebruiken op De
Meerpaal. De manier van werken op deze school spreekt me erg aan. Ik heb gewerkt in
Zwolle, Noord-Holland en Friesland. Mijn grootste hobby is spelen bij en luisteren naar
brassbands. In Blije, waar ik geboren ben, speelde ik al gauw bij één van de drie
muziekkorpsen. Ik heb daar een hele fijne tijd gehad met veel gezelligheid. Ik speel alt,
bariton, euphonium en es-bas. Op dit moment speel ik bij Greidebrass in Spannum, ook een
hele leuke club. Verder fiets ik graag. Op mijn zestiende heb ik vijf jaar achtereen de Elfstedentocht gefietst. Op mijn
vijfenveertigste ben ik er opnieuw mee gestart. Ik fiets tegenwoordig bij RTC Rally in Sneek. Je raadt het al: ook een
erg gezellige club. Regelmatig stoppen we op onze ritten bij de warme bakker in Lemmer voor een heerlijk kopje
koffie. Ik heb heel veel zin om in Lemmer aan de slag te gaan. Ik hoop zo spoedig mogelijk met iedereen kennis te
kunnen maken.

Graag stel ik mij aan jullie voor. Mijn naam is Regina Reitsma, ik ben 25 jaar en woon in
Sneek. In mijn vrije tijd wandel ik graag of maak ik leuke uitstapjes met vrienden en
familie. Daarnaast werk ik in de vakanties af en toe in een slagerij. Een leuke afwisseling
met het onderwijs! Het komende schooljaar ben ik van maandag tot en met vrijdag te
vinden in groep 3. Ik kijk er enorm naar uit om er samen een fijn en leerzaam jaar van te
maken!
Tot snel, Regina Reitsma

Hallo, ik ben Anna Akkerman. Na jaren als gastouder gewerkt te hebben, heb ik de stap gezet om het werken in het
onderwijs op te pakken. Nadat ik een aantal maanden bij de kleuters voor de klas heb gestaan,
ben ik afgelopen schooljaar werkzaam geweest als juf in groep 3 op Tweespan. Ik vind het
belangrijk dat kinderen met plezier naar school toe gaan. Dus naast het leren lezen en rekenen,
vind ik het dan ook heel leuk om met de kinderen te werken aan een veilige en vertrouwde sfeer
in de klas. Op de dagen dat ik niet voor de klas sta, is de kans groot dat je mij met mijn twee
hondjes tegenkomt op de trimbaan of zeedijk. In de weekenden ben ik op de voetbal – en
korfbalvelden te vinden, waar ik met veel plezier naar de wedstrijden van mijn kinderen kijk.
Komend schooljaar kom ik op donderdag en vrijdag bij groep 4. Ik heb er ontzettend veel zin in
om aan de slag te gaan op De Meerpaal en hoop er samen met de kinderen een gezellig en
leerzaam jaar van te maken!
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Hallo allemaal,
Ik wil mij graag even voorstellen. Mijn naam is Ria Negenman en samen met mijn man Jelle woon ik in Nes. Samen
hebben we vier kinderen en twee kleinkinderen en het derde kleinkind is op komst. We wonen inmiddels al zo’n 20
jaar in het prachtige Friesland. Zomers vinden we het heerlijk om het water op te gaan met ons bootje. Ik vind het
heel fijn om tijd door te brengen met onze kinderen en kleinkinderen of lekker te relaxen met een
goed boek. Ook vind ik het leuk om te tekenen en knutselen. De laatste vijf jaar heb ik met veel
plezier in Sneek gewerkt in een combinatiegroep 6/7/8.
Ik heb er erg veel zin in om bij jullie op school te komen werken. Je kunt mij het komende schooljaar
van dinsdag t/m vrijdag vinden in groep 6. Voor nu wens ik iedereen een fijne zomervakantie.
Groetjes van Ria.

DOORSCHUIFMIDDAG
Dinsdag 30 juni is de doorschuifmiddag. Dit betekent dat de kinderen gaan kennismaken met hun nieuwe leerkracht
en nieuwe klaslokaal.

LAATSTE SCHOOLDAG
Donderdag 2 juli is de laatste schooldag. Deze schooldag is ook de jaarlijkse Meester- en juffendag. DJ Rogier de
Avonturier komt weer op het schoolplein een feestje bouwen. Helaas mogen in verband met de corona maatregelen
ouders hier niet bij aanwezig zijn. In de klas worden de ‘verjaardagen’ van de leerkrachten gevierd. Aan het einde van
de schooldag kunnen de kinderen afscheid nemen van de leerkracht.

AFSCHEID/VERLOF
In de formatiebrief die u van ons heeft ontvangen stonden vele nieuwe namen en werd duidelijk dat we van een aantal
juffen afscheid gaan nemen. Naast de eerder genoemde juffen, in de formatiebrief, nemen we ook afscheid van juf
Ilonka. Zij wil graag verhuizen en zal in haar nieuwe woonplaats een passende baan zoeken. Zoals u ook kon lezen gaat
juf Baukje met zwangerschapsverlof. Dit betekent dat ze na de zomervakantie niet aanwezig zal zijn. Juf Jolanda komt
voor haar invallen, zij neemt ook de locatiecoördinator taken over. Wilt u haar bereiken dan kan dat via
meerpaal@gearhing.net of telefonisch via het telefoonnummer van school.

RAPPORTGESPREKKEN
Op donderdag 18 juni en dinsdag 23 juni zijn de rapportgesprekken. Dit keer digitaal. Iedereen heeft een gesprek over
haar of zijn kind kunnen voeren. Allen ontzettend bedankt voor de medewerking.

FIJNE VAKANTIE
Aan het einde van deze nieuwsbrief en aan het einde van het schooljaar willen we iedereen die betrokken is bij onze
school van harte bedanken voor het bijzondere schooljaar. Een hele fijne zomervakantie en tot 17 augustus! We hopen
iedereen gezond en uitgerust weer op school te mogen ontvangen.

Hartelijke groet, team de Meerpaal
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