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Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep
Groep 1/2
Schoolreis
Maandag 27 juni gaan de kinderen van de groepen 1 en 2 op schoolreis
naar de Five Star Farm in Kamperland. Meer informatie volgt.
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Verschillende sokkendag
Vrijdag 20 mei is het “verschillende sokkendag”!
Groep 2
Om alvast te noteren
Maandag 13 juni zijn de kinderen van groep 2 uitgenodigd om een kijkje te
nemen op de school van de moeder van Ties. Zij werkt op het EduDelta
College in Sommelsdijk op de afdeling dierenverzorging. De leerlingen van
de moeder van Ties gaan een presentatie over alle dieren houden voor onze
kinderen voor groep 2. Deze presentatie is voor een examenopdracht voor
de leerlingen van het vierde leerjaar.

Nieuwe leerlinge

Jarig in mei








20 – Hugo Gutter
20 – Esra kloet
25 – Ioana Knall
28 – Florian Vos
29 – Casper Boluijt
30 – Loes Verwijs
31 – Matthijs Kempe en
Milou van Woudenberg

Van harte gefeliciteerd!

Bijlage


Groep 4/5
Zwemkleding
Op woensdag 25 mei gaan de kinderen van de groepen 4 en 5 met kleren
aan zwemmen i.v.m. het proefzwemmen voor het diploma. Wilt u uw
zoon/dochter zwemkleding meegeven?
Groep 5-8
Voorstelling Hilaria
Op donderdag 26 mei om 13.30 uur is er voor de kinderen van groep 5 t/m
8 een optreden van Hilaria. Bij mooi weer is dit op het schoolplein. Ook de
kinderen van obs de Oosterburcht uit Oosterland, obs ’t Staepelhof uit
Renesse en obs de Schoener uit Brouwershaven zullen bij dit optreden
aanwezig zijn.

Zeeuws Kampioenschap meisjesvoetbal
Zoals u weet zijn de meisjes van de school kampioen geworden van
Schouwen-Duiveland. Op woensdagmiddag 25 mei gaan zij voor het
Zeeuws Kampioenschap voetballen in Wolphaartsdijk. Wilt u komen
supporteren dan bent u natuurlijk welkom op het plaatselijke voetbalveld.
Het adres is: Voetbal Vereniging "V.V. Wolfaartsdijk" Sportweg 4, 4471 RP
Wolphaartsdijk.
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ParnasSys/email
In het kader van de vernieuwde privacy-wetgeving is ParnasSys op 13 april jl. gewisseld van maildienst. Echter nog niet alle
onderdelen werken naar behoren. Er wordt druk naar oplossingen gezocht. Mocht u deze nieuwsbrief niet ontvangen per mail (ook
niet in uw spambox, ongewenste of onbelangrijke mail), dan kunt u de nieuwsbrief lezen op de website van de school. Geef dit aan
elkaar door a.u.b.!
Bericht van ParnasSys: Belangrijk om te weten is dat we geen 100% aflevering van de e-mails kunnen garanderen. Dit heeft te
maken met het feit dat ParnasSys afhankelijk is van hoe de e-maildienst en alle e-mailproviders van de ontvangers omgaan met de
mail die vanuit ParnasSys wordt verstuurd. We hebben geen invloed op hoe de spamfilters en firewalls van deze partijen werken.
Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal
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