Hallo allemaal!

Via deze nieuws brief willen wij als leden van de OR ons even voorstellen.

Mirella Dijkstra, 40 jaar en moeder van 3 kinderen. Hidde(1ste klas),
Maren(groep7) en Elin(groep 3). Ik zit al voor het 5de jaar in OR, dit
doe ik met veel plezier. In deze Corona tijd kunnen we helaas veel
minder organiseren, maar desondanks proberen we ook dit jaar weer
het nodige te organiseren. Mochten jullie , als ouders, nog adviezen
en leuke ideeën hebben, schroom dan niet om mij te benaderen. Er is
veel bespreekbaar.

Hallo,
Ik ben Marnanda Hofman, 38 jaar en vriendin van Wiebren
Verhoeff. Samen hebben wij 2 dochters Lysanna (groep 8) en Elina
(groep 4).
Dit is mijn 4e jaar in de or. Wat ik met heel veel plezier doe. Ik
organiseer de avondvierdaagse, en help bij de overige taken. Mij
kan je bijna altijd op dinsdag en woensdag vinden bij het hek van
het school plein. Heb je vragen, klachten of opmerking. Geef ze door
aan de OR dan kunnen wij ze meenemen tijdens ons or vergadering.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Lucie Jebbink
bijna 54 jr, geboren te Zutphen
getrouwd met Bas de Jong, moeder van Talis (groep 7)
We hebben een bedrijf in garage/overhead deuren waar ik mijn
steentje in bijdraag. Op de Meerpaal ben ik overal inzetbaar;
luizenmoeder, biebmoeder en OR lid.
Dat doe ik met heel veel plezier!
Mijn taak in de OR is allround lid 😁
Als je vragen hebt of wil iets weten kun je me altijd effe aanspreken, ik sta met de
honden altijd om kwart over 2 bij school!
Hallo ik ben Daria Boschma.
Ik zit nu 1 jaar in de O.R. dit vind ik erg leuk, om mee te denken en
helpen met bepaalde thema's.
Ik ben de moeder van Anna uit groep 7 en Senna uit groep 4.

Hoi. Ben Hinke de jong.
Getrouwd met Wilco en 2 kids.Ronja gr 8 Fiona gr5.
Dit is het tweede jaar in de OR.

Wiebren beukens

Wim van den Berg

