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Nieuws per groep 
Groep 4 

Zwemmen met kleding aan 

De kinderen van groep 4 gaan op woensdag 28 november oefenen met kleding aan. 

Wilt u uw zoon/dochter kleding meegeven in de zwemtas? Het zwemkledingadvies 

vindt u in de bijlage. 

 

Kaartje sturen aan juf Marian 

Juf Marian vindt het heel leuk om kaartjes te krijgen. Vindt u het leuk om een kaartje 

te sturen? Dit is haar adres: Marian Mol, Hanenweg 9, 4317 NJ Noordgouwe. 

 

In de komende weken staan er volop feestelijkheden op het programma. 

Terwijl Sinterklaas in de stoomboot onderweg is naar Nederland, zijn de leerlingen 

van de bovenbouw al volop aan het oefenen voor de kerstmusical. We geven u alvast 

enkele data door: 

 

Sinterklaas in Bruinisse 

Sinterklaas komt zaterdag 24 november naar Bruinisse. In de bijlage vindt u een brief 

met meer informatie hierover. Ook op bru.nu kunt u hierover meer lezen. Kaartjes 

voor het muzikale theater in de Vanger en kinderdisco in Jeugdsoos de Pul zijn € 3,00 

per kind en kunt u kopen bij de juf of meester van uw zoon/dochter. 

 

Sinthuis in Zierikzee 
Op maandag 26 november gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 4 naar het 

Sinthuis in Zierikzee. Groep 2 is geboekt om 9.00 uur. Groep 1 om 9.20 uur. Groep 3 

om 9.40 uur en groep 4 om 10.00 uur. Vervoer/begeleiding wordt geregeld via Parro. 

 

Sinterklaas op school 

Op dinsdag 4 december komt Sinterklaas zijn verjaardag vieren met de kinderen op 

school.  

 

Kerstmusical 

Op woensdag 19 december treden de kinderen van de groepen 2, 4, 6, 7 en 8 voor u 

op en op donderdag 20 december treden de kinderen van de groepen 1, 3, 5, 7 en 8 

op. De kinderen van groep 7/8 treden dus op beide avonden op!   

De voorstellingen beginnen om 19.00 uur en vinden plaats in het Dorpshuis. 

U krijgt binnenkort een officiële uitnodiging om te komen kijken naar en genieten van 

onze kerstmusical "Scrooge".  

 

Met vriendelijke groet, 

Team van de Meerpaal 

 

 

 

Bijlage 

 

 Kledingbeurs/rommelmarkt 
tijdens kerstmarkt 

 Zwemkledingadvies 

 Informatieavond RGO  
(groep 7/8) 

 Sinterklaasflyer 

 Zwemevenement Rode Kruis 
(papieren versie; wordt  
uitgedeeld op school) 

Verjaardagen   

 19/11 – Femke Roon 

 28/11 – Bas Ruitenbeek 

 01/12 – Sham Yousef 

 06/12 – Julian Westdorp 

 07/12 – Feline Willemse 

 08/12 – Mara van den Berg 

 08/12 – Nikki Snoek 

 12/12 – Marit van den Hoek 

 29/12 – Lévano Buijs 

 

Van harte gefeliciteerd!  


