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Nieuwe leerlingen


Groep 1 en 2
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.
Groep 3
Zwemmen met kleding
Op woensdag 20 december gaan de kinderen van groep 3 met kleren aan
zwemmen (volgens de diplomanormen). Wilt u uw zoon/dochter kleding
meegeven? Het zwemkledingadvies vindt u in de bijlage.
Groep 8
Vuurwerkexpositie
Op donderdag 7 december jl. hebben de leerlingen van groep 8 een
vuurwerkexpositie bijgewoond bij de brandweerkazerne in Zierikzee. Daar
kregen de kinderen te zien hoe snel kleding vlam kan vatten bij het afsteken
van vuurwerk en hoe je het best kunt handelen als dat gebeurt. Er werd
gewezen op de gevaren van vuurwerk en op het feit dat de zgn. sterretjes
toch nog een temperatuur hebben van rond de 170 graden Celcius!
Een medewerkster van bureau Halt presenteerde vervolgens een quiz met
vragen over wat er volgens de wet wel en niet mag bij het kopen en afsteken
van vuurwerk. Ook wees zij op het belang van het dragen van een
veiligheidsbril bij het afsteken en kijken naar vuurwerk. We hopen dat onze
leerlingen met deze informatie op een veilige manier met vuurwerk zullen
omgaan op oudejaarsdag!

Kerstbuffet
Verjaardagen
 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!

Nu Sinterklaas en zijn Pieten weer naar Spanje zijn vertrokken, gaan we ons
voorbereiden op het volgende gezellige decemberfeest: Kerstmis!
We hebben er dit jaar voor gekozen om Kerstmis op school te vieren met een
feestelijk kerstbuffet op donderdag 21 december 2017 van 18.00 tot 19.00
uur. Het is de bedoeling dat u voor uw kind een onderdeel van dit buffet
maakt/kookt/koopt of bakt. Op de deur van ieder klaslokaal hangt een
menukaart (met suggesties) waarop u kunt aangeven wat u wilt maken.
Natuurlijk bent u vrij om zelf iets anders te bedenken, maar houdt u zich dan
s.v.p. aan de opgegeven aantallen. We willen voorkomen dat er veel voedsel
overblijft. De kinderen worden om 17.45 uur op school verwacht om met
elkaar te dineren. (We wijzen u erop dat de deuren tot die tijd nog gesloten
zijn i.v.m. de voorbereidingen).
De lichtjes aan, kerstliedjes op de achtergrond en met elkaar genieten van
heerlijke hapjes: dat wordt vast heel gezellig! Rond 19.00 uur sluiten we de
feestelijke maaltijd af en worden de kinderen door hun leerkracht naar buiten
gebracht. U kunt uw zoon/dochter bij de hoofdingang opwachten onder
het genot van een glas glühwein of warme chocolademelk.
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Luizencontrole
Helaas zijn we nog niet luizenvrij. Bij de controle vanmorgen zijn neten ontdekt. Er is contact
opgenomen met de betreffende ouders. Ook op andere scholen is hoofdluis. Blijft u het a.u.b.
goed controleren. Advies van de luizencontroleouders: Steeds goed blijven kammen!

Staking dinsdag 12 december
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. Helaas
hebben de onderhandelingen geen nieuwe resultaten opgeleverd. Daarom staakt het personeel
van de Meerpaal op dinsdag 12 december. Kinderopvang Kibeo is wel geopend. Voor vragen of
opmerkingen kunt u terecht bij de directeur van de school.

Fietssleutel kwijt…
Roan Willemse is zijn fietssleutel verloren. Misschien heeft u de sleutel gezien of gevonden?
Meld het even op school a.u.b. Aan de fietssleutel zit een sleutelhanger van emoji poo, maar ook
een labeltje met de naam en straatnaam van Roan.

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

Kanjertraining
Dit jaar zijn we gestart met de kanjertraining op onze school. Wat dit inhoudt willen we u tijdens
een ouderavond in het voorjaar uitleggen. We hebben alvast een bijlage bijgevoegd bij deze
nieuwsflits, zodat u de basisprincipes van de kanjertraining kunt lezen.

Kerstvakantie
Vrijdagmiddag 22 december om 11.45 uur begint de kerstvakantie.
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