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Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep
Groep 2
Vervanging
Maandag 22 januari is juf Els afwezig. Juf Petra vervangt haar deze dag.
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Groep 8
Open dagen voortgezet onderwijs in 2018
Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar 2018 organiseren de scholen voor
voortgezet onderwijs open dagen voor ouders en leerlingen van groep 8 (en groep 7).
Onderstaand treft u een overzicht aan met de data en tijdstippen waarop deze open
dagen worden georganiseerd op scholen in onze omgeving. De leerlingen van groep 8
moeten in februari 2018 een keuze hebben gemaakt voor de v.o.-school waar ze hun
verdere opleiding willen gaan volgen. Best spannend hoor! Wij wensen onze
leerlingen en hun ouders veel succes toe bij het nemen van deze
belangrijke beslissing.
Pontes Pieter Zeeman college in Zierikzee:
Woensdag 24 januari 2018
's middags van 13.15-16.30 uur (alleen voor leerlingen)
's avonds van 19.30-21.30 uur start minilessen, rondleidingen en voorlichtingen voor
leerlingen en ouders/verzorgers. Inloop vanaf 19.15 uur.
RGO Middelharnis:
Zaterdag 20 januari 2018 vanaf 10.00-14.00 uur voor ouders en kinderen

Nieuwe leerlingen

Verjaardagen
 19/01 – Niels IJzelenberg
 20/01 – Stian Kik
 21/01 – Elin Giljam
 23/01 – Maja Jazdzewska
 26/01 – Lars Uil
 30/01 – Sophie de Ronde
 05/02 – Mika de Keijzer
 05/02 – Juriaan Ooms
 07/02 – Mette Mooij
 09/02 – Alison Huizinga
 09/02 – Nathan Jazdzewski
 09/02 – Quint Voogd
Van harte
gefeliciteerd!

Edudelta college Middelharnis/Sommelsdijk:
Zaterdag 20 januari 2018 vanaf 10.00-14.00 uur voor ouders en kinderen
Woensdag 31 januari 2018 doe-middag voor kinderen van 13.30-15.00 uur
Maandag 5 februari 2018 informatie-avond alleen voor ouders
Ostrea Lyceum Goes:
Dinsdag 23 januari 2018 van 17.15-19.15 uur/van 19.45-21.45 uur informatie mavo
woensdag 24 januari 2018 vanaf 19.00 uur informatie vmbo basis/kader (Bergweg 4)
maandag 29 januari 2018 vanaf 19.00 uur informatie havo (Fruitlaan 3)
dinsdag 30 januari 2018 vanaf 19.00 uur informatie vwo (Fruitlaan 3)
maandag 12 maart 2018 vanaf 19.00 uur extra informatieavond gymnasium
(Fruitlaan 3)
woensdag 21 maart 2018 vanaf 14.30 uur extra informatiemiddag voor alle
opleidingen

Mad science op de Meerpaal
Donderdag 25 januari krijgen de kinderen van de Meerpaal te maken met een dag
vol proefjes. De organisatie “Mad Science” komt deze dag wetenschappelijke
proefjes verzorgen voor de kinderen van de groepen 3t/m 8.
Wanneer de kinderen heel enthousiast zijn, kan er ook een naschools aanbod worden
verzorgd. Aan deze naschoolse cursus zijn wel kosten verbonden. We zullen u daar op
een later tijdstip nog over informeren.
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Ouderbijdrage schoolzwemmen
De ouderbijdrage voor het schoolzwemmen is dit schooljaar door de gemeente Schouwen-Duiveland
vastgesteld op € 55 per leerling. Een vriendelijk verzoek aan de ouders van de kinderen van groep 3 en
groep 4 om deze ouderbijdrage over te maken naar bankrekeningnummer NL25RABO0349715548 o.v.v.
de naam van de leerling(e) en de groep.
Met vriendelijke groet,
Teamvan de Meerpaal
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Bezoek onze website!
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