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Algemene mededelingen 
Schoolfotograaf 
Vrijdag 13 september komt de schoolfotograaf. Broertjes/zusjes die (nog) 
niet bij ons op school zitten, kunnen ook op de foto. Ze hebben daarvoor 
de gelegenheid tussen 12.00 uur en 13.00 uur. 
 
Schoolpleingein 
Afgelopen vrijdagmiddag hebben we op het schoolplein ons 
“schoolpleingeinfeest” gevierd. Alle ouders (en grootouders) ontzettend 
bedankt voor jullie bijdrage. Die bijdrage is op allerlei manieren geweest 
en we zijn daar ontzettend blij mee. Spontane sponsering, ouders die hun 
producten beschikbaar stelden om te verkopen, ouders die bakten, ouders 
die voorwerpen maakten, ouders die meehielpen en vele uren in de 
organisatie hebben gestoken. Kortom het was super…!  
 

De totale opbrengst is € 5348,43. 
 

Ouderraad en personeel houden u natuurlijk op de hoogte hoe het geld 
voor ons schoolplein gebruikt gaat worden. 
 
Nationale Sportweek 
De Nationale Sportweek komt er weer aan, in 2019 loopt deze van vrijdag 
20 september t/m 29 september. Er is een gevarieerd aanbod van diverse 
verenigingen. Leuk voor kinderen om aan mee te doen en een (nieuwe) 
sport (gratis) uit te proberen. 
In de bijlage treft u het programmaoverzicht van de deelnemende 
verenigingen. 
 

Nieuws per groep 

Groep 3 
Vriendenboekje Noah de Keijser 
Noah de Keijser uit groep 3 is nog steeds op zoek naar zijn vriendenboekje. 
Wie o wie heeft het? Noah zal er heel blij mee zijn als hij het weer terug 
heeft. 
 

Agenda 

Schoolfotograaf – vrijdag 13 september 2019 
 
Met vriendelijke groet,  
Team van de Meerpaal 
 

Verjaardagen   
September 

17/9 – Anne Jumelet 

23/9 – Adam Heikal 

25/9 – Anas Yousef 

30/9 – Roan Willemse 

 

Oktober 

18/10 – Madelief Bal 

18/10 – Elise Raas 

19/10 – Martin van Popering 

26/10 – Stijn Jumelet 

30/10 – Ivar Willemse 

31/10 – Esmee Ooms 

 

VAN HARTE  

GEFELICITEERD!  

Bijlage(n) 

 
 SMWO – Nationale 

Sportweek (flyer + poster) 
 

Nieuwe leerling 

 Deze week is er in groep 1 
een nieuwe leerling 
gekomen. Het is Lynn 
Goedegebuure. We 
wensen Lynn heel veel 
plezier op de Meerpaal. 
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