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Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep
Groep 1/2
Lettermuur
De komende weken mogen de kinderen van de groepen 1 en 2 spullen meenemen
naar school met de letter R van REGEN!

Inhoud
Nieuws per groep
Oudergesprekken

Nieuwe leerlingen


Ivar Willemse is deze
week in groep 1
gekomen. Van harte
welkom op de
Meerpaal, Ivar!

Bijlage
-

ParnasSys
Ouderportaal
Zwemkledingadvies

Verjaardagen
 06/11 – Ilona Hoogerwerf
 08/11 – Sofie Hoek
 10/11 – Roos Bal
 19/11 – Femke Roon
 28/11 – Bas Ruitenbeek
Van harte
gefeliciteerd!

Groep 3 en groep 4
Schoolzwemmen/met kleren aan
Op woensdag 8 november gaan de kinderen van de groepen 3 en 4 zwemmen.
Omdat de kinderen van groep 4 gisteren niet geweest zijn, gaan zij a.s. woensdag
mee.
De kinderen gaan met kleren aan zwemmen (volgens de diplomanormen). Wilt u uw
zoon/dochter kleding meegeven? Het zwemkledingadvies vindt u in de bijlage.
Groep 8
Scholenbezoek voortgezet onderwijs:
 Op donderdag 9 november 2017 gaan de leerlingen van groep 8 op
scholenbezoek naar het Edudelta College en de RGO in Middelharnis. We
vertrekken 's morgens om 07.50 uur naar Flakkee. Zorg dat je op tijd op
school bent, anders moeten we zonder jou vertrekken! We zijn naar
verwachting rond 15.40 uur weer terug op school. We hebben voor deze dag
voldoende begeleiders kunnen vinden. De leerlingen moeten zelf een
lunchpakket (eten en drinken) meenemen voor deze dag. Zorg ervoor dat je
dat niet vergeet!
 Op donderdag 23 november 2017 bezoeken we vervolgens de Pontes Pieter
Zeeman scholengemeenschap in Zierikzee. We vertrekken om 8.30 uur (ook
deze dag s.v.p. op tijd op school aanwezig) en zijn naar verwachting rond
12.15 uur weer terug op school. Hiervoor hebben zich inmiddels 3 ouders
aangemeld als begeleiders, we zoeken nog een drietal vrijwilligers!
Op dinsdagavond 7 november a.s. organiseert de RGO in Middelharnis een
algemene informatieavond voor alle leerlingen en hun ouders. Er worden deze
avond workshops georganiseerd voor de ouders en ook voor de leerlingen (keuze uit
scienceklas, kunstklas, sportklas, Frans/Latijn, ICT en media, geschiedenis en biologie.
De avond begint om 19.00 uur en duurt tot 20.30 uur.
In week 47/48 vinden de 1e rapportgesprekken voor groep 8 plaats. De ouders
ontvangen binnenkort hiervoor een uitnodiging.
Op donderdag 2 november hebben onze leerlingen een boekpresentatie bijgewoond
van Rob Ruggenberg. Deze schrijver van historische jeugdboeken presenteerde op
enthousiaste wijze zijn nieuwste boek: "Piratenzoon" . Onze leerlingen moeten
binnenkort zélf een boekpresentatie geven en hebben nu een heel goed voorbeeld
hoe dat moet.

Oudergesprekken
In de week van 13 november vinden de oudergesprekken plaats op school. Volgende
week krijgt u daarvoor een uitnodiging.
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