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Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep
Groep 6
Glazen potten
Graag uw zoon/dochter een glazen pot meegeven naar school voor de kerst.
Liefst van het formaat ‘bruine bonen’.

Inhoud
Nieuws per groep
Dammen
Kerstmusical
Laatste schooldag 18 december

Nieuwe leerling


Mara van den Berg
in groep 1
We wensen Mara een
prettige tijd op de
Meerpaal!

Jarig in december en
kerstvakantie






Zoe Andringa
11 december
Madelief Vos
18 december
William van Klinken
22 december
Erik Jonker
31 december
Damian Jansen
6 januari

Van harte
gefeliciteerd!

Groep 8
Typediploma
Er zijn weer een aantal leerlingen uit groep 8 geslaagd voor hun
typediploma: Kees Jan Coppoolse, Hugo Gutter, Julia Jazdzewska en Leonie
van Popering. Gefeliciteerd allemaal!

Dammen
Afgelopen woensdag hebben drie teams van de Meerpaal meegedaan met
het schooldamkampioenschap van Schouwen-Duiveland. Het team van
Jasper, Sydney, Mickey en Tristan behaalde een mooie tweede plaats. In het
voorjaar mogen ze meedoen aan het Zeeuws kampioenschap. Gefeliciteerd
met jullie tweede plaats.

Kerstmusical
Inmiddels hebben alle ouders opgegeven met hoeveel personen de musical
wordt bezocht. Maandag geven we toegangskaartjes mee. Dit doen we
omdat we maar een beperkt aantal plaatsen hebben. Met de opgegeven
aantallen moet het net lukken. Voor de veiligheid kunnen er geen extra
mensen toegelaten worden. We hopen dat u hiervoor begrip heeft.
Op woensdag 16 december worden de groepen 1, 2, 3 en 8 om 18.00 uur
op school verwacht. Zoals eerder al aangegeven hoeft u als ouder geen
bijdrage te leveren aan het kerstdiner. De school verzorgt dit (met grote
dank aan de ouderraad). Om 18.45 uur gaat de zaal open en om 19.00 uur
willen we starten met de musical, die ongeveer drie kwartier duurt.
Op donderdag 17 december geldt hetzelfde. Dan zijn de groepen 4, 5, 6 en
7 (en 8) aan de beurt. De tijden zijn dan weer hetzelfde.
Wanneer de musical is afgelopen, kunt u uw kind ophalen in de klas. Dit
doen we om verwarring te voorkomen in de zaal zelf.
Voor deze musical hebben we het volgende nodig: groep 3 en groep 4/5:
een zwarte broek en wit T-shirt. Groep 1/2: een witte outfit

Laatste schooldag 18 december
De onderbouw is vrijdag vrij (de onderbouw moet leeggehaald worden
omdat er nieuwe vloerbedekking wordt gelegd). De bovenbouw is zoals
gebruikelijk om 11.45 uur vrij.
Met vriendelijke groet, Team van de Meerpaal
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