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Nieuwe leerlingen

Verjaardagen juli





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 week van 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…
Groep 3
Feestje
Groep 3 heeft op dinsdag 19 juli een “afscheid van groep 3” feestje. De
kinderen hoeven die dag geen eten en drinken mee te nemen. Een van de
activiteiten is op het gewone uur in de gymzaal, dus wel gymkleren
meenemen. In de middag zetten we ons feestje ergens anders voort. We
hebben dan nog vervoer nodig voor circa 9 kinderen heen en terug. Wie kan
rijden? Graag even opgeven bij juf Els of juf Yolanda.
Groep 4/5
Juffenfeest
Woensdag 13 juli is het juffenfeest in groep 4/5. De kinderen hoeven deze
ochtend geen eten en drinken mee te nemen.
Groep 6
Afscheid groep 6
Op woensdag 13 juli vieren wij feest in groep 6. De kinderen hoeven die
ochtend geen eten en drinken mee te nemen.
Groep 8
Afscheidsmusical
Het einde van het schooljaar is in zicht… Voor de kinderen van groep 8
betekent dit ook het afscheid van de Meerpaal.
Dit vieren we op woensdag 20 juli a.s. met een afscheidsmusical die om
19.30 begint. De ouders krijgen hiervoor nog een officiële uitnodiging.

Rapportgesprekken
Vandaag hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 7 een uitnodiging
meegekregen (op papier) voor de rapportgesprekken. Deze vinden plaats in
de laatste schoolweek.

Bijlage
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Circusacts oefenen op vrijdag 8 juli
Morgen wordt er de hele dag geoefend met circusacts op school. De kinderen worden in diverse groepen ingedeeld en
met extra hulp van de ouderraad zullen we deze dag gaan oefenen voor ons optreden tijdens de visserijdagen. De
kinderen hoeven morgen geen eten en drinken mee ten nemen. Daar wordt voor gezorgd.

Visserijdagen
Volgende week donderdag en vrijdag zijn de visserijdagen in Bruinisse. Donderdagmiddag zijn we met de kinderen op
het havenplateau. We zullen daar een circusvoorstelling voor de ouders verzorgen. Wilt u de kinderen ook daar ophalen
volgende week donderdagmiddag (en dus niet op school). Het einde van de voorstelling zal ongeveer 15.30 uur zijn.
Vrijdagmiddag zijn alle kinderen vrij.

Ontruimingsoefening
Afgelopen dinsdagmiddag hebben we een ontruimingsoefening op school gehouden. Binnen drie minuten waren alle
kinderen buiten op het schoolplein. Voor de kleuters was het best weer een aangrijpende gebeurtenis. Een van de
kleuters vroeg zich af of de brand toch wel echt geblust was.

Formatie 2016-2017
Na lang puzzelen hebben we ook voor volgend seizoen onze formatie weer rond. Hieronder ziet u de groepsindeling
voor het volgend seizoen:

1
2
3
4
5/6
7
8

Maandag
Juf Marian
Juf Els
Juf Yolanda
Juf Nelleke
Meester Jacco
Juf Yvonne
Juf Yolande

Dinsdag
Juf Marian
Juf Petra
Juf Yolanda
Juf Nelleke
Meester Jacco
Juf Yvonne
Juf Yolande

Woensdag

Juf Yolanda/Juf Marian
Juf Nelleke
Meester Jacco
Juf Yvonne
Juf Barbara

Donderdag
Juf Marian
Juf Els
Juf Simone
Juf Liza
Juf Barbara
Juf Floortje
Juf Yolande

Vrijdag
Juf Petra
Juf Els
Juf Simone
Juf Liza
Meester Jacco
Juf Floortje
Juf Yolande

Toelichting:
Zoals u ziet zijn er twee nieuwe namen. Dit zijn juf Liza van der Stap in groep 4 en juf Floortje van der Spek in groep 7. Ze
zijn beginnende leerkrachten (LIO) en zijn bevoegd om voor de klas te staan. Door het feit dat we Liza en Floortje in onze
formatie opnemen, kunnen we met bijna allemaal enkele groepen beginnen. Een vrij luxe situatie die we helaas niet elk
jaar kunnen garanderen.
Juf Yvonne heeft op donderdag haar IB-taken en ook juf Els en juf Marian zullen nog een aantal dagen extra op school
zijn. Juf Marian zal één keer in de drie weken met de kinderen van groep 3 mee gaan zwemmen in Zierikzee.
In groep 3 en 4 komt Tamar Dane uit Oosterland stage lopen. Zij volgt de opleiding voor onderwijsassistente en zal de
kinderen extra gaan begeleiden.
Helaas gaan we dit seizoen afscheid nemen van juf Marcha die dit jaar in groep 7 stond. Zij gaat naar de Oosterburcht in
Oosterland.
Ook Kirsten Goudzwaard gaat ons verlaten. Zij gaat werken op de Kirreweie in Burgh-Haamstede.
Juf Simone gaat op woensdagmorgen weer werken met de verrijkingsklas.
Heeft u verder nog vragen over de formatie, dan bent u natuurlijk altijd welkom op school.
Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal

