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Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep
Groep 1/2
Afsluiting Engelse week
Alle kinderen van de Meerpaal treden op donderdagmiddag 9 juni voor
elkaar op. Zij spelen allerlei toneelstukjes in de Engelse taal. Voor dit
optreden mogen de kinderen van groep 1/2 verkleed naar school komen als
boer, boerin of boerderijdier. Ook mogen zij een “boerderijdierknuffel”
meenemen.
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Nieuwe leerling

Verjaardagen










01 – Elize Huizinga
01 – Tristan Raaijen
04 – Senna Giljam
04 – Jesse Zoutendijk
05 – Isa Giljam
12 – Benjamin van Helden
14 – Liam Abdellaoui
16 – Kees Jan Coppoolse
19 – Eva Habraken

Van harte
gefeliciteerd!

Bijlage


Zwemkledingadvies

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.
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 3 en 4/5
Zwemkleding
Vorige week stond de zwemkledingmededeling al in de nieuwsflits voor de
kinderen van groep 4/5. Natuurlijk geldt dit ook voor de kinderen van groep
3: 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? Het kledingadvies vindt u in de bijlage.
Groep 4/5
Jufwisseling
Morgen, vrijdag 3 juni, is juf Nelleke in groep 4/5 in plaats van juf Barbara.
Groep 7
Schoolkamp
Op donderdag 23 en vrijdag 24 juni gaan de jongens en meisjes van groep 7
op kamp. De kinderen krijgen vandaag een informatiebrief mee naar huis.
Binnenkort krijgen de kinderen een kampboekje mee met uitgebreidere
informatie. De kosten voor het kamp kunt u betalen bij één van de
leerkrachten van groep 7.
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Groep 8
Schoolkamp
Van maandag 4 juli t/m vrijdag 8 juli a.s. gaan we naar een kampeerboerderij in Liempde (Noord-Brabant). De ouders
van de leerlingen krijgen een brief waarin gevraagd wordt om de kosten hiervoor contant te betalen bij juf Yolande.
Binnenkort krijgen de leerlingen van groep 8 een schoolkampgids waarin uitgebreid staat beschreven welke activiteiten
we op welke dagen gaan ondernemen. Ook staan er voor ouders handige tips in voor het inpakken van de (beperkte)
bagage.

Afsluiting Engelse week
Volgende week donderdag krijgen we bezoek vanuit Rotterdam van vertegenwoordigers van Early Bird. Zoals u weet,
geven wij Engels van groep 1 t/m groep 8. Zij komen deze dag lessen, ontwikkelingen en resultaten van het Engels
beoordelen op onze school. We hopen binnen korte tijd het officiële certificaat “Earlybirdschool” te behalen.

Predia-Go
Op school hebben we vanaf deze week negentien mobiele devices (predia-go). Dit zijn
kleine laptop/I-pads. De kinderen kunnen er in de klas mee werken. Ze zijn zelfs draadloos
aangesloten op de printer. Naast de gewone computers kunnen we nu
ook gebruik maken van deze mobiele devices.

ParnasSys/E-mail
Voeg mailservice@mail.parnassys.net toe als veilige afzender
Voor iedereen die mail uit ParnasSys dient te ontvangen, is het altijd goed om het adres van ParnasSys toe te voegen als
veilige afzender. Het adres van ParnasSys is: mailservice@mail.parnassys.net. Dit voorkomt dat mails worden
aangemerkt als SPAM. Hoe u dit als veilige afzender registreert, kunt u op de volgende website nagaan:
http://veiligeafzender.nl/
Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal
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Bezoek onze website!
demeerpaal.obase.nl

