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

Inhoud
Nieuws per groep
Carnaval
Schoolschaatsen
Vakantierooster 2016-2017

Nieuwe leerling


In groep 1 is deze week
een nieuwe leerling
gekomen. Het is Sophie
de Ronde. Welkom op
de Meerpaal Sophie!

Jarig in februari


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!

Bijlage


Vakantierooster
2016-2017

Oudergesprekken
Eind deze 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. Als u nog niet heeft
ingeschreven op de intakelijst die bij de deuren van de groepen 1 en 2
hangt, kunt u dit alsnog doen.
Groep 6
Watersnoodmuseum
Op woensdag 3 februari hebben de leerlingen van groep 6 een
bezoek gebracht aan het watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Het was
een leerzame ochtend en de kinderen hebben zelfs een certificaat
gekregen. De kinderen kregen een groot compliment voor hun
aandacht en interesse. De ouders die ons hebben begeleid, hartelijk
dank voor jullie hulp en positieve inbreng.

Carnaval
Door omstandigheden gaat het carnavalsfeest op vrijdag 5 februari
niet door. Bij sommige kinderen zal dit misschien een teleurstelling
zijn, daarom kijken we of het feest kan worden uitgesteld naar een
later tijdstip.

Schoolschaatsen
In Zierikzee is een kunstschaatsbaan geplaatst. De scholen zijn
uitgenodigd om te komen schaatsen. De kinderen van groep 7 gaan
schaatsen op dinsdag 16 februari van 11.00 – 12.00 uur. We willen
vragen of kinderen hun lunchpakket willen meenemen, zodat we
daarna gezellig op school kunnen eten. De kinderen van de groepen 6
en 8 mogen gaan schaatsen op vrijdag 19 februari van 13.00 – 14.00
uur. Ook aan deze kinderen vragen we hun lunchpakket mee te
nemen. Zij eten dan op school en daarna gaan zij schaatsen. Nadere
informatie krijgt u volgende week. Zijn er ouders die willen rijden?
Meldt u dit dan bij de leerkracht van uw zoon of dochter.

Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal

Vakantierooster 2016-2017
Op verzoek van sommige ouders vindt u in de bijlage het vakantierooster 2016-2017. Zo kunt tijdig uw
vakantie plannen voor het volgend seizoen.
Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal

O.b.s. de Meerpaal

Postbus 53/4310 AB
Dreef 4
4311 AK Bruinisse
(0111) 481742
nieuwsflits@obase.nl

Bezoek onze website!
demeerpaal.obase.nl

