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

Inhoud
Nieuws per groep
Carnaval
Schoolschaatsen

Nieuwe leerling


Jarig in februari


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!

Reservekleding
Er is bij groep 1/2 vraag naar onderbroekjes, bovenbroekjes, leggings en
majootjes om in de reservebak te doen. Als er dan eens een ongelukje
gebeurt, hebben we altijd wat achter de hand.
Groep 8
EHBO – Lotusdag
Op dinsdag 16 februari is er een Lotusdag op de brandweerkazerne in
Bruinisse. De leerlingen van groep 8 krijgen dan de gelegenheid om hetgeen
ze tijdens de EHBO-lessen hebben geleerd, in praktijk te brengen.
We vertrekken 's morgens om 8.15 uur vanuit school (op de fiets). Wilt u
ervoor zorgen dat uw zoon/dochter op tijd op school aanwezig is?

Carnaval
Vrijdag 19 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.

Schoolschaatsen
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.
Wilt u uw zoon of dochter deze dag handschoenen meegeven?
Handschoenen en een helm dragen is verplicht op de ijsbaan, anders mogen
kinderen er niet op en dat zou jammer zijn. Helmen zijn beschikbaar bij de
schaatsbaan. Voor de kinderen die zelf geen schaatsen hebben, zijn er
schaatsen beschikbaar. Dit is gratis.
Zijn er ouders die willen rijden? Meldt u dit dan bij de leerkracht van uw
zoon of dochter.
Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal

Bijlage
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