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Volgende Merlepost

Bij het schrijven van deze Merlepost is er nog geen nieuws.
Daarom zijn de data zover nu bekend gewoon overgenomen van de schoolkalender.
Op het moment dat er wél nieuws is, wordt er eerst intern gecommuniceerd; zowel binnen onze school,
als binnen het bestuur.
Een correcte update meesturen met deze Merlepost lukt doordoor helaas niet. U wordt zo snel mogelijk
geïnformeerd over de gang van zaken als er besloten wordt om de scholen weer (gedeeltelijk) te
openen.
We vertrouwen op uw begrip.

Bedankt!
Op 17 april stond op de kalender koningsdag en groepen 1 t/m 5 verjaardag leerkracht(en).
Een feestdag die er dit jaar anders uitzag dan we gewend zijn of zouden willen. Zoals jullie weten verzorgt de
ouderraad gezamenlijk een presentje voor alle medewerkers voor hun verjaardag op deze dag.
Maar ja, met een (bijna) lege school is het lastig cadeautjes uitdelen.
Dus heeft de ouderraad een rondje Brabant en Limburg gedaan!
Een super leuke verrassing voor alle medewerkers van Merlebos!
‘Met jou is het elke dag een feestje!’ Namens alle kinderen van de Merlebos stond op het kaartje dat bij het
bakpakket zat.
Super lief! Dankjewel!!!

Fijne vakantie
Nog eventjes en dan begint de welverdiende meivakantie.
Een vakantie die waarschijnlijk bij iedereen meer dan welkom is.
We hopen dan ook dat jullie de kans krijgen om goed uit te rusten want na
al dat harde werken is dat meer dan verdiend!
We willen jullie, kinderen én ouders dus, via deze weg nogmaals bedanken
voor jullie inzet! Super om te zien dat iedereen zo betrokken blijft
en zijn beste beentje voorzet. Dank je wel!

Niets missen van de ouderraad?
We horen weleens dat ouders aangeven geen email van de ouderraad te hebben ontvangen.
We mailen niet heel vaak, maar om te voorkomen dat je toch iets mist kunt je het emailadres
van de ouderraad, als contactpersoon in je telefoon zetten. Op die manier wordt het bericht
niet als spam / ongewenst of reclame aangemerkt.
Ouderraad zoekt nieuwe leden?
Elk jaar zwaaien er trouwe OR-leden af. Om te voorkomen dat we activiteiten niet meer
kunnen uitvoeren volgens het programma dat school voor ogen heeft, is het belangrijk tijdig
op zoek te gaan naar nieuwe aanwas. Daarom een oproep aan mama’s én papa’s. Heb je zin
en tijd om de ouderraad te komen versterken? Of wil je meer informatie? Neem dan contact
op met Sanne Vrienten (06-23772936) of Margriet Henning (06-14424557). Mailen mag
natuurlijk ook, dat kan via ouderraad.merlebos@gmail.com.
Contributie
We hebben nog niet alle contributiebetalingen binnen. Wilt u dat alsnog doen als u dat nog
niet gedaan heeft? Heeft u daar vragen over, of bent u de contributiebrief kwijt? Neem gerust
contact op met de penningmeester van de OR, Susan Schalkwijk. Zij is bereikbaar via het
emailadres van de ouderraad, ouderraad.merlebos@gmail.com.

Vacature bestuur Ouderraad
Onze penningmeester staat op het punt om aan haar laatste jaar binnen de ouderraad te
beginnen. Dat betekent dat per schooljaar 21/22 er een, bij voorkeur ingewerkte,
penningmeester klaar moet staan om de financiële zaken van de OR, die alles behalve
ingewikkeld zijn, te behartigen. Het liefst zou de huidige penningmeester haar opvolger
tijdens haar laatste jaar in een duo-rol mee laten kijken. Interesse? Behoefte aan meer
informatie? Neem contact op met een van de bestuursleden. Zij kunnen er meer over
vertellen.
penningmeester
Susan Schalkwijk
secretaris
Nancy Veldman
voorzitter
Evy Snoeijen / Margriet Henning

Hopelijk starten binnenkort bij ons op school
Bodie, Ize, Rik , Lucy en Sam!
Nog even geduld…

Tot en met het verschijnen van de volgende Merlepost zijn jarig:
In groep 1/2A:
In groep 1/2B:
In groep 3:
In groep 4:
In groep 5/6:
In groep 6:
In groep 7:
In groep 8:

Djorn, Jens, Amber
Yara
Weronika, Gino, Ties, Fleur, Julia, Mats
Fin, Juul, Djimmy
Stan, Sem, Djaro, Jip
Joris, Bregje, Demi
Ruben, Roan
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