o.b.s. de Meerpaal
Nieuwsflits o.b.s. deNieuwsflits
Meerpaal
30 november 2017
Jaargang 15, nummer 12

Aan de ouders en/of verzorgers,
Afscheid nemen op de gang
Een vriendelijk verzoek van de juffen van de groepen 1 en 2: Wilt u het
afscheid nemen van uw zoon/dochter op de gang doen a.u.b.? Dan kunnen
de kinderen rustig de klas in komen in deze drukke spannende tijd. Dank u
wel.
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Luizencontrole
Er zijn de afgelopen week twee meldingen van hoofdluis geweest. We vragen
u dringend om thuis uw dochter/zoon te controleren op hoofdluis en het ons
te melden wanneer er hoofdluis geconstateerd wordt. Ook op andere scholen
is er weer sprake van hoofdluis. Kinderen komen overal via de jassen met
elkaar in contact. Donderdag 7 december is er op school een extra
luizencontrole.

Kleurplaat Albert Heijn
Bijlage
-

Staking

De Market Plaza is verbouwd, daarom hebben alle kinderen een kleurplaat
meegekregen op school. Wanneer de kinderen de kleurplaat inleveren,
krijgen ze een verrassing. Meer informatie staat op de achterkant van de
kleurplaat.

Sinterklaasfeest
Nieuwe leerlingen


Dinsdag 5 december viert Sinterklaas zijn verjaardag bij ons op school. Hij
bezoekt alle groepen. De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken
voor de ochtenpauze mee te nemen. Sinterklaas komt aan op school om 8.30
uur.

Staking dinsdag 12 december
Verjaardagen
 06/12 – Julian Westdorp
 07/12 – Feline Willemse
 08/12 – Mara van den Berg
 08/12 – Nikki Snoek
 11/12 – Zoë Andringa
 12/12 – Marit van den Hoek
 18/12 – Madelief Vos
Van harte
gefeliciteerd!

Zoals u waarschijnlijk wel vernomen heeft via de media, zijn de
onderwijsbonden en de PO-raad druk in overleg met de minister over de
werkdruk en salarisverhoging in het onderwijs. In de bijlage een brief over dit
onderwerp.

Damkampioenschap
De Meerpaal doet met twee teams mee aan het schoolkampioenschap
dammen van Schouwen-Duiveland. We hebben een team in de categorie
groep 5/6 en een team in de categorie 7/8. Het vindt plaats op
woensdagmiddag 13 december om 13.15 uur. Ouders zijn natuurlijk welkom
om te komen kijken deze middag.

Kerstvakantie
Vrijdagmiddag 22 december om 11.45 uur begint de kerstvakantie.
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