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Studiedag team, leerlingen vrij
Schoolreisjes groep 1 t/m 4
Schoolreisje groep 5 t/m 7
groep 4 op excursie naar Bronsgieterij
Week van de oudergesprekken
Rapport 2 mee
groep 5 op Excursie
Doorschuifmiddag
Musical groep 8 (in het Zuyderzeelyceum)
Laatste schooldag
Zomervakantie

Schoolreisjes
Op donderdag 5 en vrijdag 6 juli gaan de groepen op schoolreis. In onderstaand schema vindt u een overzicht van de
bestemming, aankomsttijden en begeleiding. Overige bijzonderheden; zoals wat de kinderen wel/niet mee mogen
nemen op schoolreis volgt via Klasbord.
Groep + datum
Groepen 1-2
 5 juli

Bestemming
Nienoord in Leek

Tijden
Vertrek: 08.45u
Terug op school: 15.00u

Kinderen krijgen patat +
ranje en een ijsje als
lunch. Meer info via
klasbord.

Groepen 3-4
 5 juli

Duinenzathe in
Appelscha

Vertrek: 08.45u
Terug op school: 15.00u

Kinderen krijgen patat +
ranje en een ijsje als
lunch. Meer info via
klasbord.

Groepen 5-6-7 6 juli

Duinenzathe in
Appelscha
Kinderen krijgen patat +
ranje en een ijsje als
lunch. Meer info via
klasbord.

Vertrek: 08.45u
Terug op school: 15.00u

Begeleiding
Juf Ittie
Juf Jitske
Juf Mindou
Juf Kim
Maaike (moeder Harmen-Taeke)
Wim (vader Elin)
Juf Wody
Juf Manon
Juf Marijke
Juf Cornelia
Andrea (onderwijsassistent)
Antje (onderwijsassistent)
Lucie (moeder Talis)
Margriet (moeder Sita)
Meester Kevin
Juf Marye
Mirella (moeder Hidde)
Rixt (moeder Marije)
Albert (vader Amarens)

Doorschuifmiddag
Op dinsdag 17 juli houden we van 13.15-14.15 uur een zogenaamde doorschuifmiddag. Alle leerlingen
maken die middag kennis met hun nieuwe groep, nieuwe leerlingen en leerkracht(en). Groep 8 zal vanaf
13.15u vrij zijn op deze dag. Wij wensen de kinderen alvast heel veel plezier in hun nieuwe groep en met
hun nieuwe leerkracht(en).
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Musical en afscheid groep 8
Op dinsdag 18 juli zal groep 8 zich laten zien in de Musical ‘Duff & Cool’. Deze musical is dit
jaar in het Zuyderzeelyceum en begint om 19.30u. Het stuk speelt zich af op een
kippenboerderij. Het gaat over buitenbeentjes en populair zijn en zit vol humor! Alle kinderen
van groep 8 krijgen 4 vrijkaartjes voor deze musical om uit te delen aan ouders, opa’s, oma’s
of andere familieleden.

Laatste schooldag
Nog even en de laatste schooldag is al in zicht. Op 19 juli zullen we het jaar afsluiten. We starten in de eigen klas, maar
vanaf 12.00u zal Rogier de Avonturier op het schoolplein staan en zullen de kinderen spelletjes kunnen spelen op het
schoolplein. Ook krijgen alle kinderen het welbekende ‘broodje Meerpaal’ bij de lunch. Voor deze dag zijn we op zoek
naar hulpouders, wie komt ons helpen? (Graag opgeven bij juf Mindou). Om 13.45u zullen we iedereen bedanken die
afgelopen jaar onze school geholpen heeft, maar nemen we ook afscheid van onze groep 8!

Om 13.45u zullen we afscheid nemen van
groep acht. Komt u ook?
Even voorstellen…
In onze formatie voor volgend schooljaar heeft u een aantal nieuwe namen kunnen lezen. Hieronder zullen zij zich
even voorstellen:
Graag stel ik me even aan jullie voor. Mijn naam is Ilonka Heijmans, ik ben 51 jaar en woon in
Bolsward. Al vele jaren werk ik in het onderwijs op verschillende scholen. Oorspronkelijk kom
ik uit Wormerveer. Jaren heb ik in Zaandam op een basisschool gewerkt, tot mijn verhuizing
naar Friesland. Nu woon ik alweer 12 jaar in Bolsward. Ik ben moeder van 3 kinderen, 2 zoons
van 24 en 26 jaar die al zelfstandig wonen en een dochter van 11. Het lijkt me enorm leuk om
op deze school te werken, maar eerst nog even van de zomervakantie genieten. Ik wens jullie
een hele fijne vakantie en tot volgend schooljaar!
Mijn naam is Irma Batteram, 24 jaar. Ik ben geboren in Sondel en woon nu samen met mijn
vriend in Offingawier. Na meer dan een jaar in Engeland te hebben gewoond, is het nu tijd om
ons te settelen in Friesland. Het nieuwe schooljaar kunt u mij van maandag t/m vrijdag vinden
in groep 1. Ik kijk er naar uit om samen met de kinderen en de ouders er een fijn en leerzaam
jaar van te maken.
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Hallo allemaal, Komend schooljaar kom ik het team van de Meerpaal versterken. Ik ben Baukje
Schippers en werk op dit moment nog op basisschool Tweespan. Voordat ik op Tweespan ben
gekomen, heb ik een aantal jaar in de Amsterdamse Bijlmer gewerkt. Ik woon samen met mijn
man en dochter in Lemmer. Ik speel korfbal, houd van gezelligheid en van een boekje lezen in
de tuin. Nog vragen? Kom ze gerust stellen. 😊 Ik wens ieder een fijne vakantie en hoop na de
vakantie, fris en fruitig, met iedereen kennis te kunnen maken.

Wat leuk dat ik volgend jaar op De Meerpaal mag komen werken!
Mijn naam is Karin van den End en na de zomervakantie ben ik op de vrijdagen in groep 4. Nadat
ik in 2001 de PABO heb afgerond, ben ik in verschillende sectoren werkzaam geweest. Chemisch
afval, thuiszorg, onderwijs, zonnepanelen. Terugkijkend is voor mij overduidelijk dat ik het
meest plezier in mijn werk heb gehad in de jaren dat ik voor de klas stond. Reden om kort
geleden het bedrijfsleven gedag te zeggen en opnieuw voor het onderwijs te kiezen. In mijn
vrije tijd ben ik graag buiten bezig. Wandelen (met Marcel, mijn man, liefst in de bergen!),
tuinieren, paardrijden. Op zaterdag ben ik regelmatig in de turnhal te vinden, als jurylid of als
supporter van mijn beide dochters (13 en 11). Verder vind ik het leuk om gezelschapsspelletjes te doen met mijn gezin,
of een boek te lezen. Ik hoop in vogelvlucht een idee te hebben gegeven van wie ik ben. Ik kijk er naar uit om binnenkort
ook persoonlijk met iedereen kennis te maken.

Mijn naam is Johan Krikke, nu leerkracht groep 6/7 op de Dam. Volgend jaar zal ik lesgeven aan
groep 7 op De Meerpaal. Ik woon in IJlst, ben getrouwd met Marieke en heb twee kinderen
welke beide op het voortgezet onderwijs zitten. Ik heb ook hobby’s, veel sport kijken en af en
toe naar de sportschool gaan. In het weekend ben ik vaak op de voetbalvelden van Sneek, want
beide kinderen voetballen. Verder kijk ik veel voetbal op FOX, samen met mijn zoon. Ik hoop op
een leuke en gezellig tijd op De Meerpaal.

Graag stel ik me aan jullie voor: ik ben Melanie Schoorl. Ik ben 33 jaar en woon samen met mijn
vriend in Sneek. Na de zomervakantie kom ik werken als onderwijsassistente op de prachtige
OBS De Meerpaal en Tweespan! In mijn vrije tijd zeil ik graag, sport ik af en toe en vind ik het
gezellig om uiteten te gaan met mijn vriend en/of vriendinnen. Ik kijk er erg naar uit om na de
zomervakantie aan de slag te gaan op beide scholen!
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