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Agenda
datum

activiteit

Do 19 oktober

Bezoek uilenshow gr.6/7

Ma 24 oktober

Herfstvakantie t/m 29 oktober

Ma 31 oktober

Start IPC thema 2

Ma 6 - Do 9 november

Hele week oudergesprekken

Wo 8 - Do 9 november

2 daagse directeuren Allure, Tsjikke afwezig

Nieuwe leerlingen
In groep 4 verwelkomen we Thijs Molenaar. We Wensen hem veel plezier op De Meridiaan.

Groep 1-2
In groep 1-2 werd juf Anneke vervangen door juf Linda. Dit gaat veranderen. Na de
herfstvakantie zal op maandag en dinsdag juf Clairette van Delden in de groep zijn. Zij is een
leerkracht met veel ervaring in kleutergroepen en we zijn dan ook blij dat zij ons team komt
versterken voor de duur van juf Annekes ziekteverlof. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich
aan u voorstellen.

Afscheid juf Mary Bet
Deze week is voor juf Mary Bet Blom de laatste werkweek. Ze gaat genieten van haar
welverdiende pensioen. Juf Mary Bet is al lange tijd verbonden aan de Meridiaan. Ze begon
op de school van het AZC in Medemblik en kwam daarna als onderwijsassistent naar onze
school. Ook hier begeleidde ze de kinderen die nog moeite hadden met de Nederlandse taal.
Mary Bet heeft ervoor gekozen geen groots afscheid te vieren, natuurlijk besteden we er wel
aandacht aan met de kinderen en de collega’s.
We wensen haar een fijne tijd na haar onderwijs carrière.
De taken van juf Mary Bet worden na de vakantie overgenomen door juf Irma Groes. Zij zal
vooral ondersteuning gaan bieden in groep 6-7.
Groep 4 / 5
Groep 4/5 van juf Ellen wordt de komende weken weer een beetje groter, Lydia en Mo van de
nieuwkomersgroep komen erbij in november, Thijs al na de herfstvakantie. We hebben de
mogelijkheid deze groep een aantal dagen te splitsen. Juf Ellen de Vries zal samen met juf
Kelly van de Heide op maandag, dinsdag en donderdagochtend les geven aan groep 5.
Daarvoor is de personeelskamer omgebouwd tot een (klein) leslokaal. Op deze manier kunnen
we de kinderen meer aandacht en ondersteuning bieden. De middagen zijn bestemd voor IPC,
dit gebeurt gezamenlijk met hulp van beide leerkrachten. We kunnen op dit moment nog niet
helemaal overzien of de splitsing voor de rest van het schooljaar zal zijn. Ook juf Kelly stelt
zich in de volgende nieuwbrief aan u voor.

