
 

NIEUWSBRIEF  vrijdag 30 september 2022 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Vormingsonderwijs.  
Afgelopen woensdag hebben jullie via Parro het volgende bericht ontvangen over 
het vormingsonderwijs op De Meie.  
 
Hierbij stuur ik jullie een link voor het invullen van een enquête over 
vormingsonderwijs. Je hoeft maar één vraag te beantwoorden. We willen peilen bij 
ouders en verzorgers of jullie gebruik willen maken van het aanbod van 
vormingsonderwijs op school, zodat wij een vakdocent kunnen zoeken voor de 
stroming waarin het meest interesse is. Als je de enquête niet invult, gaan we ervan 
uit dat je geen gebruik wilt maken van het vormingsonderwijs. Bij voorbaat dank 
voor jullie medewerking. Klik op deze link om de enquête te openen: 
https://www.survio.com/survey/d/R9L8B5T4V2E4L1J7G 
 
Ik wil jullie vragen de vraag over het vormingsonderwijs via de link te 
beantwoorden. Dit is mogelijk tot vrijdag 7 oktober. Ik hoop dat het ons vervolgens 
lukt een geschikte leerkracht te vinden om het vormingsonderwijs te verzorgen op 
onze school.  
 
Corona. 
Helaas horen we regelmatig weer over coronabesmettingen. Bij klachten die passen 
bij het coronavirus moeten kinderen getest worden. Dat mag met een zelftest. 
Kinderen kunnen testen vanuit school krijgen, neem hiervoor contact op met de 
leerkracht. Bij een negatieve uitslag zijn kinderen welkom op school. Ik wil jullie 
vragen een positieve uitslag met de leerkracht of mijzelf te delen. Op die manier 
kunnen we andere ouders informeren over de besmetting en kunnen zij hun 
kinderen extra in de gaten houden. Op deze manier zorgen we er samen voor dat 
het aantal besmettingen zo laag mogelijk blijft. Alvast bedankt voor jullie 
medewerking.  
 
Met vriendelijke groet, 
Maartje de Viet  
 

 

SCHOOLFRUIT: 
Het schoolfruit voor komende week is: komkommer, appel en peer. 
 

 

https://www.survio.com/survey/d/R9L8B5T4V2E4L1J7G


 

 
 
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 
 
 

 

Bijlagen:  
- Flyer ‘Jij & de Bieb’ Bibliotheek Oosterschelde 
- flyer Open Dag Muziekschool Zeeland  


