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Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep
Groep 6
Schoenendozen e.d.
In de Engelse les gaan de kinderen van groep 6 werken over “Our new
house”. We hebben daar kosteloos materiaal voor nodig. Heeft u nog
materiaal dat u op wilt ruimen? geef het dan a.u.b. mee naar school…
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Nieuwe leerling


Groep 7
Gastles techniek
Op dinsdagochtend 12 januari krijgen de kinderen van groep 7 een gastles
Techniek aangeboden. Deze ochtend wordt aangeboden door Rijnmond
Robot. Een VMBO docent Techniek verzorgt deze les.
We gaan er tijdens deze techniekles iets moois van maken. Het is de
bedoeling dat de kinderen een robot maken die kan knipogen of bewegen
en misschien wel muziek kan maken. Hieronder twee voorbeeldjes.

Sem Versluis in groep 1
We wensen Sem een
prettige tijd op de
Meerpaal!

Jarig in januari


Levi van den Ouden
10 januari



Jente Huis in ‘t Veld
12 januari



Bram Wesdorp
13 janauri



Isabel van Otzel

Stagiaires
Kinga Nowicka, oud leerlinge van onze school, komt tien donderdagen op
onze school stage lopen in alle groepen. Zij zal hand- en spandiensten voor
de leerkrachten verzorgen.
De stagiaire uit groep 3, Destiny Bul, heeft haar stage in groep 3 beëindigd.
Zij gaat nu stage lopen op de Meie in Zierikzee.

16 januari


Sophie van Otzel
16 januari



Niels IJzelenberg
19 januari



Maja Jazdwewska
23 januari



Lars Uil
26 januari

Van harte
gefeliciteerd!

Nieuwe vloerbedekking
Aan het begin van de kerstvakantie hebben we al het meubilair van de
onderbouw verplaatst naar de bovenbouw. Daarna is het kleuterkantoor
geschilderd in de onderbouw. Nadat we aan het eind van de kerstvakantie
alle meubels weer hebben teruggeplaatst, is ook het kleuterkantoor weer
ingericht. Het kantoor heeft nu een rood-oranje uitstraling.

Vervanging dak kleuterschuurtje
Aanstaande maandag wordt er nieuwe dakbedekking geplaatst op het
kleuterschuurtje. Er zal een container geplaatst worden voor het afval.
Enige voorzichtigheid is dus geboden bij het brengen en ophalen van uw
kinderen.
Met vriendelijke groet, Team van de Meerpaal
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