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Vrijdag 15 juli 2022 
 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

Nazorg tornado.  
Gelukkig ligt de vervelende gebeurtenis van de tornado die over Zierikzee en onze school trok alweer even 
achter ons. We hebben gelukkig gezien dat kinderen erg veerkrachtig zijn en de draad snel weer op konden 
pakken. Mocht je sinds die tijd toch gedragsveranderingen opmerken bij je kind (zoals slecht slapen, slecht 
eten, opnieuw bedplassen of stiller zijn dan normaal), dan is het goed om contact op te nemen met de 
huisarts. Wil je hier graag even met ons over overleggen? Neem dan gerust contact met ons op.  
 
Corona.  
We zijn als team afgelopen week flink getroffen door corona. In alle groepen heeft dit invloed gehad. We 
hebben ons best gedaan het onderwijs zo goed mogelijk door te zetten voor al onze leerlingen. Door grote 
inzet en flexibiliteit van teamleden is dit aardig gelukt. Daar ben ik trots op. Gelukkig hebben we hierbij ook 
op jullie begrip en hulp mogen rekenen, daarvoor hartelijk dank! We hopen dat het einde van deze 
coronagolf op De Meie in zicht is. Houden jullie de kinderen ook goed in de gaten alsjeblieft? In geval van 
klachten graag een zelftest afnemen voor je kind naar school komt. Mocht je nog testen nodig hebben,  
laat het ons dan weten. Hopelijk kunnen we volgende week dan allemaal gezond aan de vakantie  
beginnen!  
 
Schoolreis.  
Na de zomervakantie gaan we al snel weer op schoolreis (vrijdag 16 september), dit keer naar de Berkenhof 
Tropical Zoo. Het is leuk een park waarbij je met goed en slecht weer de leukste dingen kunt beleven! Er is 
een speel-, spetter- en vlindertuin. Ook zijn er leuke activiteiten bij de dino's of in de jungle. We raden alle 
kinderen aan om badkleding, extra droge kleren en een handdoek mee te geven. Voor de aller kleinste 
kinderen is er ook genoeg te zien, zij zullen hun ogen uitkijken! Hierbij alvast een filmpje, zodat de voorpret 
kan beginnen:  https://youtu.be/901VSosdYto  
 
Krantenartikel.  
Voor wie het gemist heeft, afgelopen woensdag stond er een leuk stuk in de PZC over de verhuizing van de 
Meie:  

 
“Hiep hoi, het is zover. De Meie gaat éindelijk verhuizen Esme Soesman 13-07-22, 15:15 
 
Hiep hoi! Het is eindelijk zo ver. Járen later dan verwacht gaat sbo de Meie in Zierikzee verhuizen. De 
leerlingen hebben er zin in. Ook al laten ze een supergrote school achter. ,,Maar hier lopen 
langpootmuggen en pissebedden rond en daar is het koeler", vatten leerlingen Tiffany van Loon (12) en 
Liam Karelse (11) de noodzaak van de verhuizing samen. De Meie verhuist naar Campus Hatfield en 
wordt buurtje van Pieter Zeeman en bibliotheek. 
 
Tiffany en Liam hebben hun nieuwe school nog niet van binnen gezien. Volgende week gaan ze er met z'n 
allen voor het eerst een kijkje nemen. Maar de twee klasgenootjes (hij zit in groep 6, zij in 7) staan te 
trappelen om te verhuizen. ,,Hier ken ik de weg goed, maar het is hier heel erg oud", vertelt Tiffany.  
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Liam verheugt zich alleen al op de veel betere ventilatie. ,,Het was hier laatst 40 graden in de klas.” Nog een 
mazzeltje voor Liam, die in Poort Ambacht woont. ,,Ik woon straks lekker dichtbij.” 
 
Stokoud 
Het gebouw aan de Zierikzeese Grachtweg is stokoud. Al in 2000 werd gesproken over een mogelijke 
verhuizing van De Meie. Destijds nog vanuit het idee dat de school voor speciaal basisonderwijs mee zou 
kunnen verhuizen met de Theo Thijssenschool naar de brede school in Noorderpolder.  
 
Niet dat het sindsdien alleen maar ellende is geweest, maakt directeur (sinds 3,5 jaar) Maartje de Viet 
duidelijk. ,,Door het plein en het groen erom heen is dit een hele mooie en fijne plek. En ook de ruimte die 
we binnen hebben, is heel prettig.” De gangen zijn zo lang dat je er zou kunnen skateboarden en de 
klaslokalen zijn ouderwets groot.  
 
Het is écht oud. Dat merk je ook aan het onderhoud. Met lekkages, met wc's die moeilijk doen, met de 
verwarming waar we 's winters af en toe problemen mee hebben. Maartje de Viet, Directeur De Meie 
 
,,Maar het is écht oud. Dat merk je ook aan het onderhoud. Met lekkages, met wc's die moeilijk doen, met 
de verwarming waar we 's winters af en toe problemen mee hebben. Dat soort zaken worden provisorisch 
opgelost, maar die komen wel steeds frequenter voor.” Toen dik twee weken geleden de tornado over 
Zierikzee trok woei het, door alle kieren en gaten, binnen gewoon door.  
 
Eén dak 
Het nieuwe schoolgebouw van De Meie aan het Hatfieldpark zit onder één dak met Pieter Zeeman, maar 
heeft een eigen ingang en plein aan de kant van de oude Lidl. Hoewel er na de mislukte aanbesteding flink 
gesneden moest worden in de wensen, blijft er nog genoeg over om van te houden.  
  
X 
De eerste stapels verhuisdozen bij De Meie staan klaar © Esme Soesman 
 
Dolblij zijn ze onder meer met het speellokaal dat multifunctioneel inzetbaar is en daarmee geschikt voor 
bijvoorbeeld vieringen met alle leerlingen. Ook het ruime lokaal voor de kleuterobservatie en de twee 
lokalen met afsluitbare tussenwand zijn pluspunten. ,,Het is er fris, nieuw en licht. Dat is superfijn.”  
 
Betreurd 
Dat Kibeo en Juvent niet mee verhuizen, maar naar de Jan Wouter van den Doelschool gaan, wordt 
betreurd. ,,Al is dat gelukkig wel vlakbij.” Tiffany en Liam zijn in hun nopjes met de naastgelegen 
bibliotheek. De Viet: ,,Hoe fijn is het dat we straks buren zijn. We gingen weleens naar de bibliotheek toe, 
maar dat was best een uitdaging.”   
 
Bij de Meie ondertussen gaan de lessen nog even door, al staan de eerste stapels verhuisdozen klaar. Als de 
zomervakantie voor de kinderen eind volgende week begint wordt de grote bubs gepakt. De week daarop is 
de verhuizing. In de zomervakantie maken de leerkrachten hun lokalen in orde. Liam en Tiffany zijn er klaar 
voor. Spannend? ,,Een beetje, maar niet heel erg. We hebben er wel zin in.”  
 
Met de verhuizing van De Meie komt een einde aan 70 jaar onderwijs op die locatie aan de Grachtweg. Het 
terrein staat als inbreidingslocatie voor woningbouw op de rol. Onderzoek naar wat en hoe precies is 
gaande.” 
 
Met vriendelijke groet, 
Maartje de Viet. 

 
 

 
VERJAARDAGEN  
19 juli: Xem 
21 juli: Milan 
24 juli: Djaela 
  



 

 
OP DE KALENDER 
Donderdag 21 juli:    Middag vrij 
Vrijdag 22 juli t/m maandag 5 september: Zomervakantie 
Maandag 5 september:    Opening nieuwe gebouw 
Dinsdag 6 september:    Eerste schooldag 
 

 

 
 


