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Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep
Groep 1 en 2
Voorstelling Brrr…
Op dinsdag 16 januari gaan de kinderen van de groepen 1 en 2 naar de voorstelling
“Brrr…”. De bus vertrekt om 8.20 uur vanaf het parkeerterrein bij AH. Wilt u uw kind
om uiterlijk 8.10 uur IN DE KLAS brengen? Om 11.45 uur zijn we weer gewoon op
school.
Inhoud
Nieuws per groep
Ouderbijdrage schoolzwemmen
Nieuws van Kibeo

Bijlage
-

Nieuwe leerlingen
In groep 1 is na de kerstvakantie
een nieuwe leerling gekomen. Het
is Levano Buijs.
Veel (leer)plezier op de Meerpaal
Levano!

Verjaardagen
 11/01 – Mees van ’t Hof
 12/01 – Jente Huis in ’t Veld
 16/01 – Isabel van Otzel
 17/01 – Jasper van der Meer
 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
Van harte
gefeliciteerd!

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
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
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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.

Nieuws van Kibeo
Namens team van Kibeo, de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Na een drukke december maand zijn deze week ook de peuters weer begonnen. Ook zijn er weer
nieuwe kindjes gestart; Welkom Jurre, Norah en Lynn.
We werken de komende weken aan het thema Winter... Brr wat is het koud buiten. We maken
wanten, mutsen en vogelhuisjes. En we zingen liedjes over dit thema.
Met vriendelijke groet,
Teamvan de Meerpaal en team Kibeo de Meerpaal
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