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Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep
Groep 1/2
De letter ‘W’
De komende twee weken staat de letter ‘W’ centraal in groep 1/2. De
kinderen mogen spullen met een ‘W’ meenemen voor in de lettermuur.

Inhoud
Nieuws per groep
Nieuwsflits
Hoofdluis

Nieuwe leerling


Deze week is er weer
een nieuwe leerling in
groep 1. Het is Mees
van ’t Hoff. We wensen
Mees een prettige tijd
op de Meerpaal!

Jarig in januari


Isabel van Otzel
16 januari



Sophie van Otzel
16 januari



Niels IJzelenberg
19 januari



Maja Jazdwewska
23 januari



Lars Uil

Groep 8
Open dagen Voortgezet Onderwijs
Op de volgende data vinden er open dagen plaats op scholen voor
voortgezet onderwijs in onze regio:
 Zaterdag 16 januari 2016
Open dag op de RGO , het Edudelta College en CSG Prins Maurits
in Middelharnis van 10.00 - 14.00 uur
 Woensdag 20 januari 2016
Open dag op de Pontes Pieter Zeeman scholengroep in Zierikzee:
's Middags van 13.30-16.00 uur: programma voor kinderen
(ouders zijn overigens ook welkom)
's Avonds van 19.00-21.30 uur: voorlichting over de inrichting
van het onderwijs op de PPZ, diverse activiteiten voor ouders
en leerlingen en een uitgebreide rondleiding.
 Vrijdag 15 januari 2016/Zaterdag 16 januari 2016
Informatieavond en open dag op het Goese Lyceum, locatie
Oranjeweg in Goes

Nieuwsflits
Vanaf volgende week krijgt u de nieuwsflits uit het e-mailprogramma van
ParnasSys. De nieuwsflits wordt naar elke leerling gestuurd. Dit betekent
dat ouders met twee of drie kinderen op school de mail ook twee of drie
keer ontvangen. We kunnen dit helaas niet wijzigen. Krijgt u volgende week
de nieuwsflits helemaal niet, wilt u dan even reageren naar school zodat het
opgelost kan worden.

Hoofdluis
Na de kerstvakantie werd er door onze ‘luizenpluis’ moeders gecontroleerd
of er in de vakantie geen hoofdluisbesmetting heeft plaatsgevonden.
Gelukkig is er bij geen enkele leerling hoofdluis gevonden. We zijn dus
‘luizenvrij’! Bedankt weer voor de controle.

26 januari

Van harte
gefeliciteerd!

Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal

Bijlage


Discozwemmen in
Zwembad Dolfijn
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