
 

NIEUWSBRIEF  vrijdag 23 september 2022 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Opening Campus Hatfield en Opendag.  
Samen met het Pieter Zeeman college en de bibliotheek vormen we ‘Campus 
Hatfield’. Op donderdag 13 oktober wordt de campus officieel geopend. Veel 
mensen zijn benieuwd hoe de scholen en de vernieuwde bibliotheek eruitzien. 
Daarom organiseren we vrijdag 14 oktober een algemene opendag. In de 
bibliotheek worden de hele dag activiteiten georganiseerd. Op de scholen kan 
iedereen die geïnteresseerd is een kijkje komen nemen tussen 16.00 en 20.00 uur. 
Ken je mensen die benieuwd zijn naar ons nieuwe gebouw? Vertel ze dan over deze 
opendag.  
 
Vrijwillige ouderbijdrage (herhaald bericht).  
Vorige week hebben we jullie gevraagd de vrijwillige ouderbijdrage voor de 
schoolreis te betalen. Mocht je dat nog niet gedaan hebben wil ik je vragen alsnog 
25,00 euro over te boeken op NL21 ABNA 047 83 81 387 t.n.v. Stichting Vrienden 
van de Meie onder vermelding van ‘schoolreis’ en de naam van je kind.  
De bijdrage die we vragen is vrijwillig, als het echt niet past hoeft deze dus niet 
betaald te worden. Ik vind het fijn wanneer je dit aan me doorgeeft. Op die manier 
weten we waar we rekening mee moeten houden. Ik hoop dat het de meeste van 
jullie wel lukt om de bijdrage voor de schoolreis te betalen, zonder deze bijdrage is 
het voor ons namelijk niet mogelijk een schoolreis te blijven organiseren.  
 
In januari zullen we jullie vragen de algemene vrijwillige ouderbijdrage te betalen, 
hiervan organiseren we verschillende vieringen door het jaar heen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Maartje de Viet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

STAGIAIRE SCHOLEKSTER: 
Mijn naam is May-Britt Berrevoets, ik ben 21 jaar oud en ik ben een tweedejaars 
Pabo student. Deze opleiding volg ik in Vlissingen, aan de HZ. Ik kom bij jullie stage 
lopen op maandagochtend en op dinsdag de hele dag! Naast mijn opleiding heb ik 
ook nog hobby’s. Ik voetbal namelijk 3 per week bij MZC’11 bij vrouwen 1. Een 
middag gezellig met vrienden en vriendinnen is iets doen vind ik ook erg leuk. 
Tenslotte werk ik iedere week ook nog bij Tapasbar ‘t Schuitje in Zierikzee, waar ik 
altijd veel plezier heb met mijn collega’s. Ik hoop dit jaar een heleboel te leren en 
een hele gezellige tijd te hebben met jullie, ik heb er zelf heel erg veel zin in!  
 

 

SCHOOLFRUIT: 
Het schoolfruit voor komende week is: mango, meloen en peer. 
 

 

OP DE KALENDER: 
Donderdag 6 oktober: opening Kinderboekenweek 
Woensdag 19 oktober:   studiedag 
Vrijdag 21 oktober:    schoolfotograaf 
Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober: herfstvakantie 
Woensdag 2 november:   herfstcrea 
 
 

 


