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AGENDA

SEPTEMBER
08
13
28

Startgesprekken middag
Startgesprekken middag en avond
Kinderpostzegels (gr 6,7 en 8)

OKTOBER
05 t/m 16
13
17 t/m 23

Kinderboekenweek
Ouderavond
Herfstvakantie

NIEUW SCHOOLJAAR
De kop is eraf! De eerste schooldagen zitten er alweer op en wij hebben alle kinderen weer in goede gezondheid
mogen ontmoeten. Wij wensen iedereen, alle ouders/verzorgers, kinderen en belangstellenden een heel fijn
schooljaar 2022-2023 toe.

FLYER
Voor de herfstvakantie krijgen alle kinderen een flyer mee. In deze flyer leest u allerlei informatie over het
schooljaar waarin jullie kinderen dit jaar zitten. Mochten jullie nog vragen hebben dan kunt u altijd contact
opnemen met de leerkracht.

VOORSTELLEN
Net voor de zomervakantie hebben wij nog een nieuwe leerkracht erbij gekregen. Juf Yvonne zal het komende
schooljaar de juf van groep 1 zijn. Hier onder stelt zij zich even voor:
Beste ouders/verzorgers,
Graag wil ik mij even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Yvonne de
Leeuw, 21 jaar en wonende in het dorpje Ouwsterhaule nabij Joure.
Lesgeven leek mij vanaf jongs af aan al leuk! Toen ik mijn studie mocht
uitkiezen, heb ik er dan ook voor gekozen om de Pabo te gaan doen om juf
te worden. Ik heb in de afgelopen jaren ervaring op gedaan in de groepen
1/2. Ik vind het lesgeven aan kleuters echt ontzettend leuk. Het
enthousiasme van de jongsten is zo aanstekelijk. Ik werk op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag. De woensdag zal door juf Tineke worden
verzorgd.
Hopelijk weet u nu wat meer over mij. Als u nog vragen heeft, mag u mij
altijd aanspreken.
Ik heb er veel zin in om aan uw kinderen les te geven de komende tijd
Groetjes,
Yvonne de Leeuw
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LUIZENPLUIS
Een aantal ouders zetten zich in voor een goed luizenbeleid en regelmatige controle. Het streven is om na elke
vakantie de kinderen te controleren op hoofdluis. Helaas, lukt het momenteel niet om dit na elke vakantie te doen
doordat er te weinig vaders en/of moeders beschikbaar zijn om dit te doen. Het is van groot belang dat er meer
ouders zich bij hen aansluiten anders kunnen de controles niet doorgaan.
Bent u in de gelegenheid om te helpen? Aanmelden kan via: baukje.schippers@kykscholen.nl

SCHOOLFRUIT
Misschien heeft u het al van uw kind(eren) gehoord. Het schoolfruit is weer gestart. Op elke dinsdag, woensdag en
donderdag krijgen de kinderen tijdens de kleine pauze fruit aangeboden. Dit is elke keer wat anders.
Op de andere dagen, maandag en vrijdag, kunt u uw kinderen zelf fruit mee naar school geven. Vanaf november
gaan we ook meedoen aan het schoolzuivel project. De kinderen zullen dan melk, yoghurt of karnemelk op school
krijgen.

OR
Na een aantal corona jaren is de OR het afgelopen schooljaar weer bezig geweest met het (mede) organiseren van
de activiteiten bij ons op school. Ook dit jaar gaan ze weer een bijdrage leveren aan verschillende feestelijke
activiteiten. Er wordt gemiddeld 6 keer per jaar vergaderd. Lijkt het u leuk om ook een bijdrage te leveren aan de
feestelijke activiteiten op school? Meld u dan snel aan bij de locatie coördinator: baukje.schippers@kykscholen.nl
Het afgelopen schooljaar heeft de OR de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen. Hieronder een overzicht van de in- en
uitgaven van schooljaar 2012-2022.
Schooljaar 2021 - 2022
Inkomsten
Ouderbijdrage: €2100,Bag2School: € 187,20
Totaal: €2287,20

Uitgaven
Boeken voorleesweken: €30,98
Sinterklaas: € 500,11
Kerst: € 122,81
Pasen: €41,31
Avond4daagse: € 150,26
Laatste Schooldag: €940,00
Afscheid OR leden/ leerkrachten: €56,57
Totaal: €1842,04

Hartelijke groet, team de Meerpaal
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