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Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep
Groep 1/2
De letter ‘C’
De letter ‘C’ staat vanaf volgende week centraal in groep 1/2. De
kinderen mogen spullen met een ‘C’ meenemen voor in de
lettermuur.
Inhoud
Nieuws per groep
Carnaval
Afwezigheid juf Simone

Nieuwe leerling


Jarig in februari


03 - Naomi Klink



05 - Juriaan Ooms



05 - Irsa de Oude



09 - Alison Huizinga



13 - Ties van den Houten



14 - Marin van der Linde



14 - Yorik van der Linde



19 - Jeroen Haeck



22 - Niels Kostense



26 - Die Goossens



28 - Robin Snoek

Van harte
gefeliciteerd!

Oudergesprekken
Eind volgende week beginnen we in de groepen 1 en 2 met de
oudergesprekken. De planning is als volgt:
Voor groep 2 staan deze gepland op donderdag 4, vrijdag 5 en
dinsdag 9 februari van 15.30 uur tot 17.00 uur. Voor de kinderen van
groep 1 (alleen groepje roze en rood) op donderdag 11 en dinsdag 16
februari van 15.30 uur tot 17.00 uur. Er hangen intakelijsten naast de
deuren bij groep 1 en 2.
Groep 5
Zwemdiploma
Jente Huis In ’t Veld heeft op woensdag 27 januari
haar A-diploma voor zwemmen behaald tijdens
het schoolzwemmen. Gefeliciteerd Jente!
Groep 6
Watersnoodmuseum
Woensdag 3 februari brengen de leerlingen van groep 6 een bezoek
aan het watersnoodmuseum in Ouwerkerk. We vetrekken om 08.30
vanaf school. We zijn op tijd weer terug. Kinderen hoeven geen eten
en drinken mee te nemen. Dit uitje wordt verzorgd door de
natuurouders. We komen nog vier auto's tekort. Wie kan/wil rijden?
Graag doorgeven aan meester Jacco.

Carnaval
Vrijdag 5 februari vieren we het laatste uur met alle kinderen van de
school carnaval. De kinderen die het leuk vinden, mogen ’s middags
verkleed naar school komen. Wij zorgen voor slingers, muziek, een
hapje en een drankje.

Afwezigheid juf Simone
Bijlage




De 10 van Bru!
Naschools paardrijden
Kibeo Vakantiemix

Juf Simone is door ziekte twee weken afwezig. Maandag 1 en dinsdag
2 februari is zij nog afwezig. Daarna hoopt ze weer helemaal hersteld
te zijn.
Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal
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