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Nieuws per groep 
Groep 7/8 
Schaatsen! 
De kinderen van groep 7/8 gaan vrijdagochtend 22 februari a.s. van 10.00-11.00 
uur  schaatsen in Zierikzee. Je mag zelf schaatsen meenemen, maar je kunt ze ook ter 
plaatse gratis lenen. Zorg wel voor handschoenen en droge kleren (of misschien heb 
je wel een skibroek). Zijn er ouders/grootouders die ons daarheen willen brengen? 
Graag opgeven bij juf Yolande. We hebben mementeel (nog) niet genoeg vervoer.  
 
Groep 8 
EHBO-examen 
Vanmorgen hebben de kinderen van groep 8 EHBO-examen gedaan in de 
brandweerkazerne. Alle kinderen zijn geslaagd. Proficiat! 
 

Studiedag 
Op woensdag 13 februari a.s. is er een vergaderdag voor de leerkrachten op de 
Meerpaal. Deze dag zijn de kinderen van groep 3 t/m 8 vrij. 
 

Betaling Overblijven 
Op verzoek van velen gaan we vanaf heden de betalingen van het overblijven met 
een betaalverzoekje doen. U krijgt dit betaalverzoekje via SMS of Whatsapp. 
Uiteraard is het aan u om er gebruik van te maken, u kunt natuurlijk ook blijven 
betalen op de manier die u gewend was. Vanaf de volgende nieuwe betaling is het 
telefoonnummer waarvan u het betaalverzoekje kunt verwachten: 0644051972. 
 

Schoolvoetbal 2019 

Op woensdag 3 april en woensdag 10 april vindt het kampioenschap schoolvoetbal 
2019 plaats in Zierikzee. Op woensdagmiddag 3 april doet ons jongensvoetbalteam 
mee en op woensdag 10 april speelt ons meisjesvoetbalteam. 
 

Kibeo de Meerpaal 
De komende weken werken we over het thema Knuffels.  Hoe zien knuffels eruit? 
Hoe voelen ze aan? Hebben de knuffels ook een naam?  Als Puk gaat slapen wil hij 
graag ook een knuffeltje mee. De kinderen stoppen Puk in en leggen een knuffeltje in 
bed. De kinderen mogen een knuffel mee nemen van huis: we hebben al veel mooie 
knuffels gezien! We hebben ook geknutseld en verhaaltjes over dit thema gelezen. De 
boekjes die bij dit thema horen, halen we bij de bibliotheek in Bruinisse. Daar maken 
we dan gezellig een uitje van met de kinderen. 
 

Kibeo de Meerpaal Tarieven 
In de bijlage vindt u de nieuwe tarieven voor 2019 van Kibeo de Meerpaal. 

Verjaardagen   

 09/02 – Alison Huizinga 

 09/02 – Nathan Jazdzewski 

 09/02 – Quint Voogd 

 10/02 – Bart Ratajczyk 

 11/02 – Nova van der Meer 

 12/02 – Floor Versluis 

 13/02 – Ties van den Houten 

 22/02 – Niels Kostense 

 25/02 – Jamie Hoek 

 28/02 – Robin Snoek 

 03/03 – Julianne Slootweg 

 08/03 – Laura Hoek 

 13/03 – Esmee Tessers 

 14/03 – Mirthe Giljam 

 14/03 – Jin Habets 

 15/03 – Arne Hoogerwerf 

 

Van harte gefeliciteerd!  
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Agenda 

Studiedag – woensdag 13 februari 2019 (kinderen vrij) 
Obase studiedag The Move – woensdag 20 februari 2019 
Rapportgesprekken groep 7 – week 9 2019 
Adviesgesprekken groep 8 – week 12 2019 
Obase studiedag The Move – woensdag 10 april 2019 
Obase studiedag The Move – vrijdag 21 juni 2019 
Pleintjesactiviteiten – iedere dinsdagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur 
 
 

 


