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Vrijdag 18 maart 2022 
 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Versoepelingen coronamaatregelen. 
Zoals jullie misschien al begrepen hebben worden de coronamaatregelen in ons land verder versoepeld. 
Voor het onderwijs betekent het dat het advies om twee keer per week een zelftest te doen komt te 
vervallen. Wel blijft het advies om een zelftest te doen bij klachten van kracht. Verder hoeven leerlingen 
vanaf 23 maart in de taxi geen mondkapje meer te dragen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Maartje de Viet.  
 

 

 
SCHOOLFRUIT 
Volgende week krijgen de kinderen: peen, sinaasappel, appel. 
 

 

 
Op zoek naar een nieuw MR lid 

Sinds Februari 2020 ben ik lid van de Medezeggenschapsraad (MR) en dit heb ik altijd met veel plezier 

gedaan. Maar de tijd breekt nu aan dat ik afscheid ga nemen omdat Dave in groep 8 zit en van school gaat. 

Een nieuwe fase tegemoet. 

Samen met de andere leden van de MR, Nicole, Janneke en Axel hebben we altijd goede en constructieve 

vergaderingen gehad. Door de corona pandemie vaak digitaal en als de regels versoepelden dan fysiek. Ook 

de korte lijntjes met de directie heb ik zeer gewaardeerd. 

Ieder jaar komen er vaste punten terug op de agenda van de MR, zoals het formatieplan, begroting etc. 

Door de korte lijntjes met de directie worden alle eventuele vragen altijd goed beantwoord, zodat de soms 

“droge kost” toch goed te begrijpen is. Ik vind/vond het gewoon fijn om ook een onderdeel te zijn van SBO 

De Meie en op deze manier mijn steentje bij te kunnen dragen aan het functioneren van de school. In de 

periode dat ik MR lid was hebben we de enquête opgezet voor de nieuwe schooltijden, ook dit was een 

leuk proces om mee te maken. 

Nu is de MR dus op zoek naar een nieuw lid vanaf het nieuwe schooljaar 2022-2023. Lijkt het je leuk om 
ook een steentje bij te kunnen dragen dan word je met open armen ontvangen, misschien leuk om nog een 
keer mee te draaien voor de zomervakantie, zodat ik zelf mijn ervaringen kan delen. 
Bij interesse kan je contact opnemen met Nicole, Janneke of Maartje of via mrdemeie@obase.nl 
 
Bedankt voor het vertrouwen wat aan me is gegeven en ik zal iedereen op SBO de Meie gaan missen. 
 
Groeten Corina Berrevoets-van Schelven  
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VERJAARDAGEN  
1 april: Kyaro 
3 april: Elisha  
6 april: Jane 
 

 

 
OP DE KALENDER 
Vrijdag 15 april:     Goede vrijdag, vrij 
Maandag 18 april:     Tweede paasdag, vrij 
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei:   Meivakantie 
 

 

 
 


