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Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep

Inhoud
Nieuws per groep

Nieuwe leerlingen
Deze week is er een nieuwe
leerlinge gestart in groep 2.
Het is Senna van der Laan.
We wensen Senna veel
(leer)plezier op de Meerpaal!

Verjaardagen juni


28 – Carlijn Gutter i.p.v. 26

Verjaardagen juli








03 – Jamie Rietkerk
06 – Floortje vd Houten
07 – Anniek Wesdorp
08 – Hanaa Al Haj Ali
09 – Levi Deurloo
14 – Jarno Ruitenbeek
14 – Daan van Strien

Van harte
gefeliciteerd!

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…
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 7
Typelessen
Zoals u misschien heeft gemerkt, of van uw kind heeft gehoord, is het niet
zo vlot verlopen met de typelessen als wij hadden gepland en gehoopt.
Door wisseling van de computerserver bleek het niet meer mogelijk om de
lessen van Typebasic te volgen. We zijn op zoek gegaan naar een
volwaardig vervangend programma en dat hebben we nu gevonden in
Typeskills. Dit programma hebben we de afgelopen weken kunnen
uitproberen en na de zomervakantie zal het worden aangeboden aan groep
8 (nu groep 7). Het is jammer, dat het niet gelukt is, om met groep 7 de
volledige cursus dit schooljaar af te maken. We vertrouwen er echter op dat
de typeskills van deze groep inmiddels zodanig zijn, dat de
kinderen snel het gewenste niveau zullen bereiken. Het is dan mogelijk om
een erkend (Scheidegger) diploma te behalen. Informatie hierover volgt
zodra dit aan de orde is. Meer informatie over de cursus zelf volgt tijdens de
informatieavond.
Groep 8
Schoolkamp weblog
Vanaf maandag 4 juli kunt u thuis meekijken en lezen hoe de kinderen de
schoolkampweek doorbrengen. Zij houden namelijk een weblog bij. Het
adres is: http://www.schoolkampmeerpaal.nl/

Formatie 2016-2017
Bijlage


We zijn druk bezig met de invulling van de formatie voor het volgende
seizoen. Volgende week hopen we de klassenindeling en de verdeling van
de groepen te kunnen meedelen.
Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal
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