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

Inhoud
Nieuws per groep
Stage
Vrijwillige chauffeurs gezocht

Afscheid leerlingen


Jarig in maart

Flip de beer
Flip de beer gaat weer logeren bij de kinderen
van groep 1 en 2.
Wat voor avonturen zal Flip de beer deze keer gaan
beleven…? We zijn benieuwd!
Screening logopediste
Op dit moment vindt screening van de kleuters plaats
door de logopediste. De ouders van deze kinderen hebben
hiervan bericht gehad.
Groep 4/5
Melkpak
Willen de kinderen van groep 4/5 een melkpak meenemen? We willen dit
melkpak gebruiken voor een knutselopdracht volgende week donderdag!
Groep 7
Dammen Zeeuws kampioenschap
Onze superdammers uit groep 7 (dreamteam) zijn er in geslaagd om zich te
plaatsen voor het Nederlands kampioenschap. Jasper Verwijs, Mickey
Andringa, Sidney van Wijgaarden en Tristan Raaijen gaan zaterdag 9 april
meedoen aan dit kampioenschap. De plaats is nog niet bekend. We houden
u op de hoogte.



2 - Ivana van den Ouden



8 - Laura Hoek



12 - Wouter van de Sande



13 - Esmee Tessers



14 - Jin Habets

Stage



15 - Lennaert Hondelink



15 - Arne Hoogerwerf



17 - Quinten van de Sande

Onze oud-leerling Steffie Ista studeert logopedie in Rotterdam. Zij heeft
gevraagd enkele dagen stage te mogen lopen in de onderbouw. Zij zal enige
dagen de onderbouwgroepen bezoeken.



18 - Hanne Geluk

Van harte
gefeliciteerd!

Bijlage



Dolfijn
voorjaarszwemmen
Chauffeurs gezocht

Vrijwillige chauffeurs gezocht
Diverse scholen op Schouwen-Duiveland hebben kinderen op school
gekregen van buitenlandse afkomst. Voor deze kinderen is een voorziening
opgericht waar ze ’s morgens les krijgen in voornamelijk de Nederlandse
taal. Er worden vrijwilligers gezocht (opa’s of oma’s?) die deze kinderen ’s
morgens om 8 uur naar school in Zierikzee brengen en ’s middags weer op
hun eigen school afleveren. Zie de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal
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