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Aan de ouders en/of verzorgers,
Huis van Sinterklaas
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Vrijdagmorgen 27 november gaan de kinderen van de groepen 1, 2, 3, 4 en
5 een bezoek brengen bij Sinterklaas in het Sinterklaashuis.
De kinderen van de groepen 1 en 2 vertrekken bij school om 9.15 uur. De
kinderen van groep 3 vertrekken om 9.30 uur.
De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 zijn weer gewoon om 11.45 uur terug
op school.
De kinderen van de groepen 4 en 5 vertrekken om 10.00 uur bij school.
Misschien zijn de kinderen van groep 4/5 niet precies op tijd weer terug.
Het kan daarom zijn dat uw zoon/dochter deze middagpauze iets later thuis
is.

Sinterklaasfeest
Vrijdag 4 december viert Sinterklaas zijn verjaardag bij ons op school. Hij
bezoekt alle groepen. De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken
voor de ochtendpauze mee te nemen. Sinterklaas komt aan op school om
8.30 uur.

Uittocht Sinterklaas
Op maandag 7 december verlaten Sinterklaas en zijn Pieten weer ons land.
De uittocht uit Bruinisse vindt plaats om 19.00 uur (verzamelen bij de
muziektent).

Kerstmusical
Bijlage


Kinderkerk

Jarig Jarig in oktober


Julia Jazdzewska
28 november



Bas Ruitenbeek
28 november

Van harte
gefeliciteerd!

Noteert u dit alvast in uw agenda?
Hoewel Sinterklaas nog in het land is, willen we u toch alvast het volgende
laten weten:
De leerlingen en het team van De Meerpaal organiseren dit jaar weer een
wervelende kerstmusical in onze school. Wij laten u graag weten op welke
avonden deze musical zal worden opgevoerd:
Woensdag 16 december 2015: groepen 1, 2 en 3
Donderdag 17 december 2015: groepen 4/5, 6 en 7
(Groep 8 treedt op beide avonden op)
Op beide dagen wordt om 18.00 uur eerst een “kerstdiner” geserveerd voor
de leerlingen die ’s avonds optreden (ouders hoeven deze keer dus niet de
keuken in om hapjes voor het kerstbuffet te maken).
Ouders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom om van 19.00-20.00 uur om
te genieten van een wervelende kerstmusical in onze school!
Voor deze musical hebben we het volgende nodig: groep 3 en groep 4/5:
een zwarte broek en wit T-shirt. Groep 1: een witte outfit
Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal

Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal

Oproep overblijf(groot)ouder(s)
De overblijfcommissie zoekt nog (groot)ouder(s) die willen helpen bij het overblijven tussen de middag op school.
Voor meer informatie of aanmelden, kunt u contact opnemen met juf Marian van groep één!

Nieuws van de Kibeokindjes
Na prachtige herfstdagen waarbij we heel veel buiten hebben gespeeld,
sluiten we het Thema af over:

Reuzen

en Kabouters.

Iedereen was welkom in onze groep, om te komen kijken naar de grote reus en de kleine kabouter Bim, die
aan de muur hingen. Ook al is de één heeeel groot en de ander heeeel klein, toch konden ze samen met
een bal spelen.
De kleintjes leerden over groot en klein, de kleuren, nieuwe woorden d.m.v. verhaaltjes, knutsels, fantasieopdrachtjes en veel liedjes.
Voor het raam hadden spinnen hun web gemaakt en in de takken zaten de uiltjes die de peuters hadden
geplakt.
Nu leven we vol verwachting toe naar het sinterklaasfeest en sommige Pieten hebben alvast cadeautjes en
hun jute zakken opgehangen. Er zijn al pakjesboten geplakt en pietenmutsen gemaakt.
Wat een gezellige tijd in de Kibeogroep.
Iedereen is vanzelfsprekend altijd van harte welkom om even langs te komen in onze groep en een kijkje te
nemen wat de peuters zoal doen.
Groeten van juf Barbara
namens het Kibeoteam De Meerpaal
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Postbus 53/4310 AB
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Bezoek onze website!
demeerpaal.obase.nl

