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Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep
Groep 1/2
De letter F
De letter F van FAMILIE is deze week de letter in groep 1/2. De kinderen
mogen spullen meenemen voor de lettermuur met de letter F.
Familiefoto
De komende weken werken we in groep 1/2 over ‘familie’. Wilt u uw
zoon/dochter a.u.b. een familiefoto meegeven naar school?
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Nieuwe leerlingen


Jarig in april







16 19 19 21 21 26 -

Nils Joostens
Sterre Jumelet
Ralph Stronk
Finn Mulder
Madelief van Velzen
Mees Benard

Van harte
gefeliciteerd!

Bijlage




Naschoolse tennis
Kom jij het maken?
Schoolreis

Groep 3 en 4/5
Zwemgeld
Vorige week kreeg u in de bijlage een verzoek om het zwemgeld te betalen.
Dit geldt alleen voor ouders die dit nog niet hebben gedaan. Eerder dit jaar
(in september) kreeg u dit verzoek via de nieuwsflits. Omdat nog niet alle
ouders het betaald hebben, vragen wij u dit te controleren en alsnog te
voldoen.
Groep 5-8
Voorstelling Hilaria
Op donderdag 26 mei is er voor de kinderen van groep 5 t/m 8 een
optreden van Hilaria. Bij mooi weer is dit op het schoolplein.
Groep 7
Verkeersexamen
Voor de kinderen van groep 7 vindt op dinsdag 12 april het praktisch
verkeersexamen plaats in Bruinisse. De start is vanaf onze school.

Groep 8





Cito Eindtoets
De leerlingen van groep 8 maken in week 16 de Cito Eindtoets
op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 april a.s.
Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen op deze dagen tijdig op
school aanwezig zijn?
Schoolvoetbal
De meisjes van groep 8 spelen op woensdag 13 april a.s.
wedstrijden i.v.m. het jaarlijkse schoolvoetbal in Zierikzee.
Voetballende leerlingen én hun supporters mogen daarom op
deze woensdag eerder naar huis, om te lunchen. Meer
informatie hierover vindt u op de volgende pagina.
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Schoolvoetbal
Woensdag 13 april zullen de meiden strijden in hun schoolvoetbalcompetitie (meisjeszeventallen).
Hier volgen de aanvangstijden en tegenstanders op deze sportieve middag:
Tijd
13:45
14:15
14:45
15:15
15:45

Wedstrijd
’t Staepel’of 1 – De Meerpaal 1
De Meerpaal 1 – De Kirreweie 1
De Meerpaal 1 – J.L. de Jongeschool 1
Theo Thijssenschool 3 – De Meerpaal 1
Willibrordusschool 3 – De Meerpaal 1

De Meerpaal damteam
Onze dammers die zo goed presteerden tijdens de Zeeuwse kampioenschappen gaan op zaterdag 9 april naar
Reeuwijk (bij Gouda) om mee te doen aan het Nederlands kampioenschap dammen. We wensen Sydney, Tristan,
Mickey en Jasper heel veel succes!

Koningsspelen
De Koningsspelen zijn op vrijdag 22 april. Deze dag staat weer in het teken van sport en spel. We hebben voor de
kinderen een spelcircuit opgezet met allemaal uitdagende springkussens en andere spectaculaire spelen. Ouders zijn
uiteraard uitgenodigd om te komen kijken en de kinderen aan te moedigen.
Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal
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Bezoek onze website!
demeerpaal.obase.nl

