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AGENDA

MEI
03 t/m 14
09
18
24

Meivakantie (kinderen vrij)
Moederdag
Bags 2 School
Pinkstermaandag (kinderen vrij)

01 t/m 11
08
09 t/m 11
14
20
22
24
29

IEP toetsen afnemen groep 3 t/m 7
Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8
Kamp Groep 8
Studiedag (kinderen vrij)
Vaderdag
ANWB Streetwise
Oudergesprekken middag en avond
Oudergesprekken middag

JUNI

WELKOM
Op dinsdag 26 april is Thije Dijkstra 4 jaar geworden. Thije heeft een aantal keren gewend in groep 1. We heten
Thije van harte welkom op de Meerpaal. We hopen dat je een fijne tijd gaat hebben bij ons op school.

BAGS 2 SCHOOL
Op 18 mei is de Bags 2 School actie weer. Heeft u nog kleren/textiel/schoenen van u of
uw kinderen die niet meer passen, bewaar ze dan. Op 18 mei zal de OR weer aanwezig
zijn om de zakken met kleren in ontvangst te nemen. Op deze manier kunnen we weer
een mooi bedrag ontvangen om in te zetten bij feestelijke schoolactiviteiten. Daarnaast
worden de ingeleverde kleren aan het goede doel geschonken.

BUITENLESDAG
13 april was het dan eindelijk zover. Een bijzondere dag, die
ondanks de coronamaatregelen, wel door kon gaan. Alle kinderen
van de Meerpaal deden
mee aan de Buitenlesdag.
In plaats van in een
leslokaal de lessen te
volgen, gingen alle groepen
erop uit. Er werden
bloemen gezocht en geteld.
Er werden estafettes gelopen waarbij er werd geoefend met het bijvoeglijk
naamwoord en er werden samenstellingen gemaakt met een Zweeds renspel.
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VOORSTELLEN
In deze nieuwsbrief ruimte voor juf Femke. Zij is onze nieuwe onderwijsassistent. Helaas, hebben wij afscheid
genomen van juf Chantal, zij heeft een nieuwe baan gevonden dichter bij huis. In de volgende Nieuwsbrief zal ook juf
Marrit zich aan u voorstellen. Juf Marrit is ook onderwijsassistent. Juf Femke en juf Marrit gaan ondersteunen in alle
groepen bij ons op school.
Mijn naam is Femke de Haas. En ik ben de nieuwe onderwijsassistent op basisschool de Meerpaal in Lemmer. Als
kleuter wist ik het al: “Later word ik juf!” Mijn grote voorbeeld was
mijn kleuterjuf Nel. Ik vond haar geweldig en ik wilde net zo worden
als zij. Ik ben inderdaad juf geworden, maar mag in alle groepen een
beetje lesgeven. De ene keer mag ik bij groep 3 kinderen helpen
met bouw en de andere keer buitenspelen met de kleuters. Ook
groep 8 mag ik helpen met de musical, wat een echte monsterhit
gaat worden! Samen met mijn vriend Frank wonen we in Langweer.
Samen met ons hondje Max! Als het een beetje mooi weer is ben ik
veel op het water te vinden. We zijn dan vaak aan het zeilen of als
de wind een beetje goed staat aan het kitesurfen. Heb je nog vragen
aan mij of wil je nog iets weten, kom gerust even langs! Ik ben altijd
in voor een praatje.

ANWB STREETWISE
Op 22 juni a.s. verzorgt ANWB Streetwise een praktisch verkeerseducatieprogramma bij ons op school. ANWB
Streetwise leert alle kinderen van de basisschool beter om te gaan met het huidige verkeer. Wij vinden het belangrijk
om bij te dragen aan de verkeersvaardigheid van leerlingen.
Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektrische
rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten en een fietsparcours
wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. Daarnaast zet
ANWB Streetwise stevig in op afleiding in het verkeer door
smartphone gebruik. De kinderen worden bewust gemaakt van
eigen (gevaarlijk) verkeersgedrag. Ook is er aandacht voor hoe
kinderen veilig kunnen fietsen met een fietshelm. Er is een
passend lesprogramma voor alle kinderen

KONINGSSPELEN
Na de Buitenlesdag stond ook de
Koningsspelen op het programma.
Na de opening waarbij alle
kinderen gingen dansen op Zij aan
zij van Kinderen voor kinderen,
hadden alle groepen hun eigen
programma. Zo kwamen alle
kinderen aan de beurt bij de
stormbaan en werden en clinics
verzorgt door KV Lemmer, VV
Lemmer en Toanhus. Alle
kinderen kregen een lekker ijsje en zo was het een feestelijke dag.
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VOORLICHTINGSAVOND ALCOHOL EN OPVOEDING
Op dinsdag 25 mei, van 20.00 uur tot 21.00 uur, organiseert de GGD Fryslân een
voorlichtingsavond over de omgang van kinderen met alcohol. Deze avond is geschikt
voor ouders met kinderen tussen de 10 en 14 jaar. Naarmate kinderen ouder worden
brengen zij steeds meer tijd door met vrienden en leeftijdsgenoten. Je kunt soms het
gevoel krijgen dat wat je doet of zegt er eigenlijk niet meer toe doet. Toch heb je meer
invloed dan je misschien wel denkt, ook op alcoholgebruik. Daarom organiseren GGD
Fryslân en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) onder de noemer van Nuchtere Fries
een bijzonder Webinar. Een Webinar saai? Deze niet. Zie dit maar als een uitje! Daar zorgt
Theater Smoar wel voor met een interactief theater. Zij beelden zeer herkenbare situaties uit die je tot
nadenken kunnen zetten. Daarnaast inspireren onze sprekers je met interessante informatie over bijvoorbeeld de
werking van het puberbrein.
Opgeven kan via: https://www.ggdfryslan.nl/kind-opvoeding/de-opvoeding-en-gezondheid-van-je-kind/webinaralcohol-en-jongeren/

Hartelijke groet, team de Meerpaal
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