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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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Nieuwe leerling

Groep 2
Bezoek aan school moeder van Ties
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 van groep 2. Deze presentatie is voor een examenopdracht voor
de leerlingen van het vierde leerjaar.
Groep 4/5
Zwemkleding
De kinderen die bezig zijn voor hun a, b of c diploma moeten vanaf nu
iedere zwemles kleding meenemen om te oefenen met kleren aan te
zwemmen, zodat zoveel mogelijk kinderen nog af kunnen zwemmen voor
de grote vakantie. Wilt u uw zoon/dochter de komende weken
zwemkleding meegeven?

Vriendenboekje Sepp Mulder
Jarig in mei





28 – Florian Vos
29 – Casper Boluijt
30 – Loes Verwijs
31 – Matthijs Kempe en
Milou van Woudenberg

Van harte gefeliciteerd!

Bijlage


Flyer Avond4daagse

Sepp Mulder uit groep 1 is al een tijdje zijn vriendenboekje kwijt (lichtblauw
van Planes). Als het misschien bij u thuis ligt, wilt u dit dan a.u.b. even laten
weten aan de moeder van Sepp? Dank u wel.

Avondvierdaagse
Dit schooljaar doen we als school niet mee aan de avondvierdaagse. Als
team vinden we de verantwoordijkheid te groot om vier dagen met
kinderen te wandelen tussen duizend andere deelnemers. De laatste jaren
is er van lopen in groepen bijna geen sprake meer. We hebben geen enkel
overzicht meer en kunnen daardoor geen toezicht op de kinderen houden.
Er ontstaan gevaarlijke situaties en ouders verwachten (terecht) dat de
kinderen deze avonden worden begeleid. We kunnen dat echter niet meer
garanderen in de huidige tijd waar weinig organisatie is tijdens het lopen. U
kunt natuurlijk altijd zelf inschrijven voor de Zierikzeese Avondvierdaagse
(we voegen de flyer toe, daarop staat hoe u zich kunt inschrijven).

Meisjesvoetbal
Woensdagmiddag 25 mei hebben de meisjes uit groep 7 en 8 meegedaan
met het Zeeuws kampioenschap. Na een hele middag voetbal met
gewonnen en verloren wedstrijden zijn ze tenslotte op een achtste plaats
geëindigd. Een knappe prestatie voor een groep meisjes waarvan niemand
lid is van een voetbalvereniging.
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Nieuws van Kibeo
De komende weken werken wij over het thema Puk en de boerderij.
Op de groep hebben we een themahoek gemaakt over de boerderij. Op onze boerderij hebben we kippen en nog heel
veel andere dieren.
We gaan knutselen over de boerderij, eieren tellen en we gaan het over verschillende dieren hebben die op de boerderij
wonen zoals de koe, de kip en het varken.
Met je bloten voeten door het stro lopen, dat kriebelt! We gaan met onze handen en voeten voelen aan allerlei
materiaal wat er op de boerderij te vinden is zoals hooi, stro en maïs. Kom gerust een kijkje nemen op "Onze
Boerderij".
Met vriendelijke groet,
Team Kibeo de Meerpaal en Team van de Meerpaal
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Bezoek onze website!
demeerpaal.obase.nl
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