24 maart 2021 – nummer 6
Agenda
5 april
23 april
26 april
27 april
28 april
3 mei

2e paasdag
Koningsspelen
Studiedag
Koningsdag
Volgende Merlepost
Start meivakantie

Inleiding
Beste ouders,
Hierbij de nieuwe Merlepost, na een aantal hectische dagen. Op dit soort momenten is het goed om weer even
vooruit te kunnen kijken, verder dan de quarantaineperiodes en dergelijke.
Het is natuurlijk een bewogen periode geweest voor veel kinderen, ouders en leerkrachten. Het thuisonderwijs in
januari, de rapporten en oudergesprekken na de carnavalsvakantie en daar doorheen natuurlijk de strenge
maatregelen rondom het coronavirus.
We hebben maar een korte Merlepost deze keer. Het is dan ook een bijzonder rustige periode geweest voor wat
betreft activiteiten. Maar, op de achtergrond staan we, samen met OR, natuurlijk te trappelen om weer uit te
pakken met leuke activiteiten! Zeker nu het zonnetje weer regelmatig begint te schijnen!
Ik wens u alvast hele fijne paasdagen.
Pieter van der Aa
Interim directeur basisschool Merlebos

Verkeersexamen groep 7
Binnenkort staat het theoretisch verkeersexamen van groep 7 op het programma. Woensdag 31 maart gaan
onze 39 toppers de toets maken. De leerlingen gaan hier goed voorbereid mee aan de slag. Zij hebben in de klas
veel geoefend en hebben ook flyers mee gekregen waarmee zij thuis extra oefenmateriaal konden maken. Wij
wensen hun allemaal veel succes met het examen!

Ouderraad zoekt versterking
Leden komen en leden gaan, helaas ook bij de Ouderraad. Aankomend jaar gaan er 3 leden afscheid nemen van
de Ouderraad. Voor twee van hen geldt, dat zij volgend schooljaar geen kinderen meer op de Merlebos hebben.
Een hele verandering voor hen als ouder, maar ook voor de samenstelling van de Ouderraad. Onder het motto
“vele handen maken licht werk”, zijn we dan ook op zoek naar enthousiaste papa’s/mama’s die zin en tijd
hebben om de Ouderraad te komen versterken. Wil je meer informatie dan kan dit via
het e-mailadres ouderraad.merlebos@gmail.com, per telefoon Linsey Snoeijen
0655827595 (voorzitter) of spreek gerust één van onze andere leden aan.
Voor aanmeldingen graag het e-mailadres gebruiken.

In groep 1-2A:
In groep 1-2B:
In groep 3:
In groep 4:
In groep 6/7:

Tygo, Tomas, Ruben, Candy, Jazlynn
Pim, Guus, Tygo, Benjamin, Stef
Jasjit
Tiffany
Sten

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:
In groep 6/7:
In groep 7:
In groep 8:
Meneer Frans

Joël, Bodie
Isabeau, Sophie
Maud
Samyar, Damy, Weronika
Sanne, Iris, Merel, Lisa
Maysa
Senn, Anne

Volgende Merlepost 28 april 2021
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