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Aan de ouders en/of verzorgers,
Algemene mededelingen
Studiedag
Op vrijdag 21 februari 2020 is er een studiedag en zijn de kinderen vrij.
Inhoud
Algemene mededelingen
Nieuws per groep
Agenda

Bijlage(n)


Zwemkledingadvies

Nieuwe leerlingen
In groep 1, 3 en 4 zijn nieuwe
leerlingen op school gekomen.
In groep 1 zijn dat Jillie van
Drie, Emily Green en Levi van
der Wekken. In groep 3 is Jolie
van Drie nieuw en in groep 4 is
Julie een nieuwe leerling. We
wensen Emily, Levi, Jillie, Jolie
en Julie heel veel (leer)plezier
op de Meerpaal.

Verjaardagen
Oktober
26/10 – Stijn Jumelet
30/10 – Ivar Willemse
31/10 – Esmee Ooms
November
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!

Landelijke stakingsdag
Op woensdag 6 november is er een landelijke stakingsdag voor leraar,
ondersteuner en schoolleider in het basis-, voortgezet- of speciaal onderwijs. Of
onze school hieraan meedoet, is nog niet bekend. Wilt u er in ieder geval
rekening mee houden?
Oudergesprekken groepen 3, 4, 5 en 7
In week 45 (4 t/m 8 november) vinden de oudergesprekken plaats voor de
groepen 3 t/m 7. De ouders van de groepen 3, 4, 5 en 7 krijgen daarvoor een
uitnodiging via Parro. Voor de ouders met meerdere kinderen op school is de
uitnodiging gisteren verstuurd. De overige ouders krijgen maandag 28 oktober
een uitnodiging via Parro.
Oudergesprekken groep 6
In week 45 (4 t/m 8 november) vinden de oudergesprekken plaats voor de
groepen 3 t/m 7. Door een technisch probleem is het niet mogelijk om voor de
kinderen van groep 6 een afspraak te plannen in Parro. Wanneer u zich inschrijft
voor uw kind in een andere groep, zou u dan die afspraak via Parro aan de
leerkracht willen doorgeven? Dan kan zij in overleg met u kijken of er een zo
gunstig mogelijke afspraak ingepland kan worden voor uw kind in groep 6. De
ouders die vanaf maandag kunnen plannen, mogen hun voorkeur via Parro
sturen naar de leerkracht van hun kind.
Hoofdluis
We zijn nog niet helemaal luizenvrij op school. Wilt u a.u.b. uw kind(eren) nog
blijven controleren en zo nodig behandelen? Dank u wel!

Nieuws per groep
Groep 1 en groep 2
Lettermuur
De komende weken staat de letter S van Slak centraal in de groepen 1 en 2. De
kinderen mogen spullen meenemen naar school met de letter S.
Groep 4
Juffenwissel
Omdat juf Nelleke er vrijdag niet is, staat juf Jeanine deze dag voor de klas.
Zwemmen met kleding
Op woensdag 6 november gaan de kinderen van groep 4 met kleren aan
zwemmen (volgens de diplomanormen). Wilt u uw zoon/dochter kleding
meegeven? Het zwemkledingadvies vindt u in de bijlage.
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Groep 8
Museabezoek
De kinderen van groep 8 gaan vrijdag 1 november op bezoek bij het Brouws Museum en de
Burghse Schoole. We vertrekken om 8.30 uur vanaf school met de bus. We lunchen bij het
museum, dus graag een lunchpakket meegeven. We zijn rond 15.15 uur weer terug op school.
Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal
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