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Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep
Groepen 3 en 4/5
Zwemmen met kleding
De kinderen van groep 3 en 4/5 mogen de eerstvolgende zwemles oefenen
om te zwemmen met kleding aan. Wilt u uw zoon/dochter daarvoor kleding
meegeven in de zwemtas? Zie hieronder het kledingvoorschrift.

Inhoud
Nieuws per groep
Laatste schooldag 18 december
Nieuws van Kibeo

Jarig in december
en
kerstvakantie


Madelief Vos
18 december



William van Klinken
22 december



Erik Jonker
31 december



Damian Jansen
6 januari

Van harte
gefeliciteerd!

Laatste schooldag 18 december (herhaling)
De kinderen van de groepen 1/2, 3 en 4/5 zijn vrijdag vrij (de onderbouw
moet leeggehaald worden omdat er nieuwe vloerbedekking wordt gelegd).
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 zijn zoals gewoonlijk voor de
kerstvakantie om 11.45 uur vrij.
We wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2016.

Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal
Bijlage



Discozwemmen
Laco
Folders van de
Pontes (groep 8)

Splitsen groep 1/2
Na de kerstvakantie zullen we, gezien de groei, de kleutergroep nog wat vaker
splitsen. We starten elke ochtend en middag met een aparte kring, ook tijdens de
werkles werken we apart.
Het buitenspelen of in de speelzaal blijft voorlopig gezamelijk. Ook zullen de
verjaardagen nog met de hele groep gevierd worden.
De juffen zullen ook af en toe van groep wisselen zodat ook juf Marian een goed beeld
blijft houden van de vorderingen van alle kinderen, zij blijft ook de
eindverantwoording dragen voor de hele groep.
We zijn blij dat we het op deze manier kunnen oplossen! Als er nog vragen zijn, kunt u
uiteraard bij ons terecht.
Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal

Nieuws van Kibeo
Een drukke maand, de decembermaand. Maar wel erg gezellig! Ook bij ons zijn Sint en
zijn pieten geweest. Ze hebben wat achtergelaten in de schoentjes (die ze mochten
zetten bij de schoorsteen) en ook nog een cadeautje voor ieder kind. De kinderen
hebben knutsels gemaakt van Sinterklaas en zijn pieten. Een wortel van een
voetafdruk en natuurlijk pietenmutsen! Ook zijn we met de kinderen bij de caravan
wezen kijken op het schoolplein waarin de sint en zijn pieten verbleven. Helemaal
geweldig vonden ze dit!
We hebben kerstkaarten geknutseld en deze maand sluiten we af met een kerstontbijt
voordat de kinderen 2 weken vakantie hebben. Al met al dus erg gezellig!
Met vriendelijke groet,
medewerkers van Kibeo
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Bezoek onze website!
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