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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.
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.
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Afscheid leerlingen


Deze week zijn Jannes en
William van Klinken voor
het laatst op school. Zij
gaan verhuizen naar
Colijnsplaat. We wensen
Jannes en William veel
plezier op hun nieuwe
school.

Jarig in februari


19 - Jeroen Haeck



22 - Niels Kostense



26 - Die Goossens



28 - Robin Snoek

Van harte
gefeliciteerd!

Groep 7
Zeeuws damkampioenschap
Woensdag 2 maart gaan de kinderen uit groep 7 meedoen aan het Zeeuws
damkampioenschap in Leeuwedorp. Zij waren tweede van SchouwenDuiveland en zijn nu druk aan het trainen voor het Zeeuws
damkampioenschap. We wensen Mickey, Tristan, Sydney en Jasper veel
succes!

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 de groepen 6 en 8 gaan schaatsen op vrijdag 19 februari
van 13.00 – 14.00 uur. De kinderen mogen hun lunchpakket meenemen. 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.

Doppen sparen voor KiKa
In de hal bij de onderbouw staan twee bakken. Een bak is voor bierdoppen
en een bak is voor plastic doppen. Van KiKa kregen we het verzoek om deze
bakken bij school te plaatsen en aan ouders te vragen mee te sparen.

Voorjaarsvakantie
Bijlage


Doppen voor KiKa

In de week van 22 t/m 26 februari is de voorjaarsvakantie. We hopen de
kinderen op maandag 29 februari weer op school terug te zien.
Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal
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Nieuws van Kibeo
De afgelopen weken hebben we op de pg hard gewerkt aan het thema ‘knuffels’. Natuurlijk met Puk! De kinderen mochten ook
allemaal hun eigen knuffel meenemen. Deze konden dan even op het matrasje verblijven (wat er lag in de knuffelhoek) wanneer
de kinderen aan het spelen waren. Voor dit thema hadden we ook een vertelkastje te leen van de bibliotheek. Kinderen vonden
dit erg leuk! De laatste paar dagen hebben we een maan geknutseld, waarop Puk lag te slapen... Puk zelf was deze dagen wel
eens moe als de kinderen kwamen spelen, zodat de kinderen hem maar op bedje legden. Kortom, weer leuke activiteiten met
de kinderen en Puk gedaan!
Met vriendelijke groet,
Medewerkers Kibeo de Meerpaal
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