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Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep
Groep 1/2
Lammetjes
Vrijdag 1 april gaan de kinderen van groep 1/2 op lammetjesbezoek bij boer
Simmelink. Deze ochtend hoeven zij geen eten en drinken mee te nemen.
Wel is het raadzaam om uw kind laarzen en kleding die vuil mag worden,
aan te trekken. Bij slecht weer wordt het bezoekje uitgesteld.
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Nieuwe leerling


Jarig in maart

Groepen 1 t/m 4
Voorstelling
Op donderdag 31 maart is er voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 een
voorstelling. Het heet “Koninklijk bezoek”. De voorstelling vindt plaats op
school.

Ouderbijdrage
Nog niet alle ouders hebben de ouderbijdrage van het schooljaar 2015-2016
voldaan. Deze ouders krijgen daar in de loop van volgende week een
herinnering van.

Vrijwillige chauffeurs gezocht (herhaling)
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.



12 - Wouter van de Sande



13 - Esmee Tessers



14 - Jin Habets



15 - Lennaert Hondelink



Boomfeestdag

15 - Arne Hoogerwerf



17 - Quinten van de Sande



18 - Hanne Geluk

De kinderen van groep 8 gaan a.s. woensdag 16 maart om 10.00 uur met de
bus richting de domeinen. Medewerkers van de gemeente SchouwenDuiveland verzorgen daar een les over de natuur. Om 12.15 uur zijn de
kinderen terug op school. Het kan ook ietsje later zijn.

Van harte
gefeliciteerd!

Raad van Toezicht
De nieuwe Raad van Toezicht van Obase komt dinsdagmiddag a.s. de school
bezoeken. Zij willen graag de school bekijken en weten wat er leeft op onze
school.

Afwezig
Bijlage




De 10 van Bru
Chauffeurs gezocht
Naschoolse Hockey

Juf Yvonne is woensdag 16 maart afewezig i.v.m. cursus.
Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal

Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal

Kibeo
Met de voorleesweken zijn er verschillende ouders op de groep geweest om voor te lezen. Wat was dit leuk! Zoveel
leuke boekjes en verhalen. De kinderen genoten ervan. Ook Meester Ad Fluijt is bij ons geweest om voor te lezen!
Na de vakantie zijn we begonnen met het Thema voorjaar/Pasen. Samen met de kinderen hebben we mooie
paastakken versierd en hebben we al mooie paashaasjes geverfd. Ook in de komende weken gaan wij met dit
thema verder.
Bij Kibeo hebben wij een keer per jaar meester- en juffenweek. Deze week hebben wij de meesters en juffen verrast
met een mooie tekening en getrakteerd op een lekker bakje koffie of thee met wat lekkers erbij!
Met vriendelijke groet,
Team Kibeo de Meerpaal
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Bezoek onze website!
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