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

Inhoud
Nieuws per groep
Nieuws vanuit Kibeo

Nieuwe leerlingen


Vrijdag komt er weer
een nieuwe leerling in
groep 1. Het is Elin
Giljam. We wensen Elin
een prettige leertijd op
de Meerpaal!

Jarig in januari


Maja Jazdwewska
23 januari



Groep 8
Workshop- en informatieavond RGO
De leerlingen van groep 8 en hun ouders worden door de RGO
uitgenodigd voor een workshop- en informatieavond op donderdag
28 januari 2016, aanvang 19.00 uur.
Voor nadere informatie over het programma en de workshops
verwijzen we u naar de leerkracht van groep 8. (Info hangt op bij het
raam van groep 8.)
Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal

Nieuws vanuit Kibeo
Na de vakantie zijn er weer een aantal nieuwe kinderen gestart of
komen binnenkort bij ons spelen. Ze heten Lars, Bram, Kaia,
Fabiënne, Lieke & Aart. Welkom bij ons op de groep!
Ook hebben we (gaan we) afscheid nemen van Mees, Elin en Sophie,
veel plezier in groep 1.

Lars Uil
26 januari

Van harte
gefeliciteerd!

Nu zijn we druk bezig met het thema ‘Winter’. We hebben mooie
sneeuwpoppen geschilderd en warme wintermutsen gemaakt en we
zingen over het liedje van de Sneeuwman.
Volgende week starten we met het nieuwe Puk thema: ‘Knuffels’. In
dit thema staan knuffels en geknuffeld worden centraal. Bij knuffels
hoort aaien met je hand en je wangen, lief zijn voor elkaar en
vriendjes worden. De kinderen mogen knuffels mee nemen van huis.
Als Puk gaat slapen, mogen de kinderen hem instoppen en een
knuffeltje bij Puk in bed leggen. Welterusten Puk!

Bijlage


Ben jij het talent van
Schouwen-Duiveland?
(uitgedeeld in de groepen 7 en 8)



Laat je uitdagen!
(uitgedeeld in de groepn 3, 4 en 5)

Met vriendelijke groet,
Team van Kibeo de Meerpaal
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