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Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep

Inhoud
Nieuws per groep

Groep 1/2
Schoonmaken ontwikkelingsmateriaal
In de weken 27 (4 t/m 8 juli) en 28 (11 t/m 15 juli) willen we ouders vragen
ons te helpen bij het schoonmaken van het ontwikkelingsmateriaal van de
groepen 1 en 2. U bent vrij om te komen wanneer u tijd heeft. Wel is het
handig als u even laat weten wanneer en hoe u wilt helpen. Bij de deur van
beide klaslokalen hangt een lijst waarop u kunt invullen wanneer het u het
beste uitkomt. U kunt ook materiaal meenemen naar huis als u niet in de
gelegenheid bent om het op school te doen…
Juffenfeest
Vrijdag 1 juli vieren juf Petra en juf Marian hun verjaardag. De kinderen
mogen die dag verkleed naar school komen en hoeven geen eten en
drinken mee te nemen.

Nieuwe leerlingen

Verjaardagen juni




25 – Luca Moerland
26 – Twan Ista
26 – Carlijn Gutter

Van harte
gefeliciteerd!

Bijlage


Schoolreis
Maandag 27 juni gaan de kinderen van de groepen 1 en 2 op schoolreis
naar de Five Star Farm in Kamperland. De kinderen worden die dag om 8.45
uur op school verwacht. We vertrekken met de bus om 9.00 uur vanaf het
parkeerterrein bij AH en om ongeveer 14.00 uur hopen wij weer terug te
zijn op school. De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te
nemen. Op de Five Star Farm krijgen de kinderen frites, snacks, limonade en
een ijsje. De kosten hiervoor bedragen € 15 per kind. Nog niet iedereen
heeft betaald. Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen bij de juf van uw
zoon/dochter a.u.b.? Voor ouders die werken…, de juffen zijn gewoon
aanwezig vanaf 8.15 uur en tot 15.15 uur.
Rapportgesprekken
Voor de rapportgesprekken in groep 1 en 2 hangt er bij de deur van iedere
klas een lijst met data en tijden. U kunt uw naam invullen bij de dag en tijd
die u het beste uitkomt.
Groep 4/5
Zwemdiploma
Enkele leerlingen uit groep 4/5 hebben hun zwemdiploma behaald. Het zijn:
Madelief (zwemdipoma C), Robin (zwemdipoma C), Eva (zwemdipoma C) en
Maja (zwemdipoma B). Allemaal gefeliciteerd!
Groep 8
Schoolkamp
Van maandag 4 juli t/m vrijdag 8 juli a.s. gaan we met de kinderen van
groep 8 naar een kampeerboerderij in Liempde (Noord-Brabant).
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Groep 8
Watersport Experience Aauavitesse
Volgende week donderdag 30 juni gaan de kinderen van groep 8 deelnemen aan de Watersport Experience bij
Aquavitesse. We vertrekken ´s morgens om 8.30 uur (met de fiets) naar de jachthaven. Leerlingen die in
Grevelingenhout wonen, hoeven niet eerst naar school te fietsen, maar zorgen dat ze om 8.40 uur bij
Aquavitesse (zeilschool) aanwezig zijn. Deze dag kunnen de kinderen kennis maken met allerlei watersportactiviteiten
zoals zeilen, surfen en nog veel meer. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind thuis al is ingesmeerd met zonnebrandcrème?
Ook moet iedereen het volgende meenemen:
- handdoek
- set extra warme kleding
- set sportkleding
- kleding en schoenen die nat mogen worden
- regenjas
- zwemkleding
- lunchpakket ( eten én drinken)
Er bestaat de mogelijkheid om een snack of wat drinken te kopen.
Wij wensen de jongens en meiden van groep 8 alvast heel veel waterplezier die dag! (en hopelijk zonnig weer)
Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal
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