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AGENDA

JULI
02
05
06
07
08
09 t/m 22 aug

Rapport mee
Schoolreisje groep 1 t/m7
Doorschuifmiddag
Musical groep 8
Meester-/Juffendag en Laatste schooldag
Zomervakantie

AUGUSTUS
09 t/m 22 aug Zomervakantie
23
Eerste schooldag
WELKOM
De afgelopen maand hebben we een aantal nieuwe leerlingen mogen ontvangen op school. Stijn Schuilenburg en
Vince Frankema zijn allebei 4 jaar geworden. We hopen dat jullie veel plezier zullen hebben op de Meerpaal!

VOORSTELLEN
U heeft de formatie voor komend schooljaar ontvangen. Hierop waren twee nieuwe juffen zichtbaar. In deze
nieuwsbrief stellen ze zich aan u voor.
Hallo allemaal!
Mijn naam is Kelly Lageweg, 22 jaar en samen met mijn vriend woonachtig in
Scherpenzeel. Vlakbij dus 😉. In mijn vrije tijd zwem ik graag en doe ik aan paardrijden.
Daarnaast ben ik ook actief bij het jeugdhonk in Munnekeburen.
Na mijn havo heb ik de opleiding Pedagogiek gevolgd op de NHL Stenden Hogeschool. In
mijn stage ben ik zo enthousiast geworden over het basisonderwijs dat ik direct na mijn
opleiding de Pabo Verkort ben gaan doen. Afgelopen twee jaar heb ik stage gelopen in
Oldeholtpade en in Wolvega. Ik hoop jullie na de zomervakantie allemaal te ontmoeten
en een fijne samenwerking aan te gaan!
Tot snel!
Groetjes, Kelly
Hallo allemaal,
Ik stel mij graag aan jullie voor. Mijn naam is Laura Ottens, ik
ben 23 jaar en woon in IJlst. Nadat ik de opleiding onderwijsassistent heb afgerond heb ik de
keuze gemaakt om verder te gaan met de pabo. En na vele jaren studeren is het dan
eindelijk zover! Ik ben een gezelschapsdier en geniet ervan om tijd door te brengen met
mijn familie en vrienden. Sporten heb ik van jongs af aan gedaan en ik zit dan ook al ruim 15
jaar op volleybal. Daarnaast heb ik 7 jaar in een bloemenwinkel gewerkt en ben ik gek op
lezen en koken. Deze creativiteit zullen de kinderen dan ook zeker terug gaan zien in de
lessen.
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Ik kijk er ontzettend naar uit om bij jullie op school te komen werken. Je kunt mij het komende schooljaar van
maandag t/m vrijdag vinden in groep 8. Voor nu wens ik iedereen alvast een hele fijne zomervakantie en dan zien we
elkaar in augustus!

VERKEERSEXAMEN
Alle kinderen uit groep 7 en 8 zijn geslaagd voor het theoretische en praktisch verkeersexamen. Van harte
allemaal!

ANWB STREETWISE
Dinsdag 22 juni kwam ANWB Streetwise naar onze school. Alle kinderen op school kregen verkeerslessen.
Bij de kleuters gaven de juffen een les over oversteken. In de
groepen 3 en 4 werd er in een autootje gereden. Waarbij er
gestopt moest worden voor overstekende kinderen. Groep 5
en 6 mochten in een “echte” auto rijden. Ze mochten zelf op
de rem drukken. Hierbij werd besproken hoe lang en remweg
is. De kinderen uit groep 7 en 8 gingen fietsen op het plein.
Een heus parcours werd gefietst, hierbij werd geoefend met
een zware
rugtas op de
rug. Een
mooie
voorbereiding
voor het
voortgezet onderwijs. Het was een geslaagde dag voor alle
kinderen.
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AFSLUITING ACHT-PLUS KLAS
De afgelopen 6 weken kon de Achtplusklas gelukkig weer “live” doorgaan. De
lessen werden verzorgt in “ Us Haven” van de Hervormde kerk. Een aantal
kinderen uit groep 8 ging aan de slag met de werking van het brein, het
verwerken van informatie en het gebruiken van bestaande geheugenprincipes.
We hebben een aantal leer-, en concentratieoefeningen gedaan - een mooie
voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Verder hebben we de workshop
Gebarentaal gedaan. De leerlingen hebben de reeks lessen afgesloten door
middel van een presentatie, waarin 40 gebaren werden verwerkt. Aan het einde
van de lessen hebben alle leerlingen van de Achtplusklas een certificaat
ontvangen. De Hervormde kerk in Lemmer wordt ontzettend bedankt voor het
gebruik maken van de ruimte.

Hartelijke groet, team de Meerpaal
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