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Nieuws per groep 
Groep 2 
Herfstwandeling 
Op maandagmiddag 29 oktober gaan de kinderen van groep 2 een herfstwandeling 
maken in het bos. Denkt u aan kleding die vies mag worden en laarzen? We 
vertrekken iets na 13.00 uur en zijn rond 15.15 uur weer terug op school. Vervoer is 
geregeld. 
 

Groep 4 
Juffenwisseling 
Volgende week werkt juf Nelleke de hele week in groep 4 in verband met tentamens 
van juf Janine. 
 

Wakzwemmen 
Op woensdag 24 oktober gaan de kinderen van groep 4 met zwemles wakzwemmen. 
Wilt u hiervoor uw kinderen kleding meegeven, volgens de diplomaeisen? U vindt 
deze in een bijlage bij deze nieuwsflits. 
 

Groep 8 
EHBO-lessen 
Vanmiddag starten de EHBO-lessen voor de kinderen van groep 8. Deze lessen vinden 
plaats op de Oosterburcht in Oosterland en de lessen worden gegeven door Brigitte 
de Keijzer uit Bruinisse. 
 

Groep 9 
Extra uitdaging in de lesstof 
Gisteren zijn de lessen voor groep 9 gestart. Dit is voor de kinderen die het leuk 
vinden om extra uitdaging te krijgen in de lesstof. De lessen worden gegeven op de 
Oosterburcht in Oosterland door juf Nicoline Gast-van der Wekken. 
 

Lege schoenendozen voor de schoenmaatjesactie 

OPROEP: Als u nog een extra lege schoenendoos hebt thuis, zijn we daar heel blij 
mee op school. Er zijn nog kinderen die graag een schoenendoos willen vullen, maar 
geen lege schoenendoos hebben.  
 

Parro 

Vorige week kreeg u een brief bij de nieuwsflits met de uitnodiging om Parro te 
gebruiken met de leerkracht van uw zoon/dochter. We gaan er van uit dat u de app 
op uw telefoon gedownload heeft. Vrijdag 26 oktober krijgt u een e-mail uit Parro van 
Janet of van de leerkracht van uw zoon/dochter. In deze mail vindt u een koppelcode. 
Deze kunt u gebruiken om een Parro-account aan te maken. Volg de aangegeven 
stappen: 

 Klik op de groene knop ‘Accepteer uitnodiging direct’, vul de koppelcode in 
(waarschijnlijk staat de code er al) en klik op de groene knop ‘Koppelcode 
verzilveren.  

 Vervolgens kunt u een Parro-account aanmaken. Klik op de groen knop 
‘Maak een nieuw Parro-account. U vult daar uw e-mailadres en een zelf te 
kiezen wachtwoord in. Klik op de groene knop ‘Ga verder’.  

 Als laatste vult u nog uw voornaam en achternaam in. Klik daarna op de 
groene knop ‘Ga verder’. 

 Ter controle van uw e-mailadres krijgt u een e-mail met een bevestigingslink. 
Vergeet niet om met dit linkje uw account te bevestigen.  

 U kunt nu direct beginnen. Succes! 

Bijlage 

 

 Mossel(scholieren)loop 

 Presentatie ontwerpen Pieter 
Zeeman 

 Zwemkledingadvies (groep 4) 

Verjaardagen   

 26/10 – Stijn Jumelet 

 28/10 – Gadri Touré 

 30/10 – Ivar Willemse 

 31/10 – Esmee Ooms 

 03/11 – Myke Verspeten 

 04/11 – Nikki Ooms 

 06/11 – Ilona Hoogerwerf 

 08/11 – Sofie Hoek 

 10/11 – Roos Bal 

 19/11 – Femke Roon 

 28/11 – Bas Ruitenbeek 

 

Van harte gefeliciteerd!  
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Nieuws van de Kibeokindjes 

De afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan het Thema Reuzen en Kabouters. 
We hebben een hele grote paddenstoel in de klas waaronder we spelen, verhaaltjes lezen en soms zelfs 
even slapen! We knutselen paddenstoelen en kaboutermutsen. We leren over groot en klein, spelen 
buiten met grote en kleine ballen, grote en kleine laarzen, sorteren van klein naar groot. 
We zingen liedjes over eekhoorns, paddenstoelen, regen en wind, kabouter Bim en nog veel meer. 
Met dierendag heeft juf Marlies de kindjes geschminkt in allerlei diertjes en tijdens de Kinderboekenweek 
hebben we nóg meer aandacht besteed aan boeken over vriendjes. 
Ook hebben we een  ontruiming geoefend met ons vluchttouw én een vluchtbedje waar de babies inlagen, 
helemaal naar Albert Heijn en weer terug en de kindjes deden het heel erg goed. 
En natúúrlijk zijn we veel buiten en genieten van de mooie nazomer. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team van de Meerpaal en team Kibeo de Meerpaal 
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