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Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep
Groep 1/2
De letter ‘P’
De letter P van PASEN is nu de letter in groep 1/2. De kinderen mogen
spullen met de letter P meenemen voor in de lettermuur.

Inhoud
Nieuws per groep
Paasontbijt
Stagiaire
Overblijfkrachten

Lammetjes (herhaling)
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.
Groepen 1 t/m 4
Voorstelling (herhaling)
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.

Nieuwe leerling


Groep 8
Voorstelling
De kinderen van groep 8 hebben dinsdag 29 maart hun EHBOexamen. We hopen op goede resultaten en wensen ze veel succes!

Jarig in april
 03 - Sepp Mulder
 16 - Nils Joostens
 19 - Sterre Jumelet
 19 - Ralph Stronk
 21 - Finn Mulder
 21 - Madelief van Velzen
 26 - Mees Benard
Van harte
gefeliciteerd!

Paasontbijt
Donderdag 24 maart hebben wij het jaarlijkse paasontbijt op school.
Dit wordt samen met de ouderraad georganiseerd. De kinderen van
de groepen 1/2, 3 en 4/5 mogen in pyama naar school komen. Willen
de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 a.u.b. zelf een bordje, bekertje
en bestek meenemen naar school?

Stagiaire
Kinga, onze stagiaire bij de kleuters, is vandaag voor het laatst. We
wensen Kinga veel succes met haar verdere opleiding.

Overblijfkrachten
Bijlage


Verslag
tevredenheidsonderzoek

We zoeken nog overblijfkrachten voor tussen de middag. We hebben
sinds kort twee overblijfoma’s. Meerdere oma’s en ook opa’s zijn
natuurlijk van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal
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