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Aan de ouders en/of verzorgers, 

 

 

 

Inhoud 
Algemene mededelingen 

Nieuws per groep 
Agenda 

Algemene mededelingen 
Het huis van Sinterklaas 
Op donderdag 28 november gaan de kinderen van groep 3 en 4 een bezoek 
brengen aan het Huis van Sinterklaas. Op maandag 2 december gaan de 
kinderen van groep 2 erheen en op dinsdag 3 december mogen de kinderen van 
groep 1 er een bezoekje brengen. 
 
Sinterklaas op school 
Op donderdag 5 december komt Sinterklaas zijn verjaardag vieren met de 
kinderen op school. 
 
Schoolschaatsen  
In de tweede week van december gaan de kinderen van de groepen 5/6, 6/7 en 8 
schoolschaatsen op de kunstijsbaan in Zierikzee. Bij ‘nieuws per groep’ leest u 
wanneer en hoe laat. Enkele aandachtspunten: 
Handschoenen en een helm dragen is verplicht op de ijsbaan, anders mogen 
kinderen er niet op en dat zou jammer zijn! Zowel helmen als schaatsen zijn 
gratis beschikbaar bij de ijsbaan. Handschoenen dienen zelf meegenomen te 
worden. Mochten kinderen zelf schaatsen meenemen, let er dan op dat Noren 
verboden zijn op deze baan.  
 
Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad van onze school vergadert regelmatig. De 
vergaderdata en vastgestelde (verkorte) vergaderverslagen worden gepubliceerd 
op de website. 

 

Nieuws per groep 
Groep 1 en groep 2 
Lettermuur 
De kinderen mogen deze week nog spullen meenemen naar school met de letter 
Z van Zwarte Piet. 
 
Groep 3 en groep 4 
Kijkdag zwemmen 
Aan het begin van het schooljaar is afgesproken tussen gemeente, Laco en 
scholen dat er meer communicatie komt tussen Laco en de ouders. Daarom zijn 
er o.a. kijkdagen georganiseerd. Voor meer informatie; zie de toegevoegde 
bijlagen. 
 
Groep 6/7 
Schoolschaatsen 
Op donderdag 12 december gaan de kinderen van groep 6/7 schoolschaatsen 
op de kunstijsbaan in Zierikzee van 14.00 uur tot 15.00 uur. We zijn dan niet 
op tijd terug op school. Houdt u er dus rekening mee dat uw zoon/dochter iets 
later thuis komt deze middag. Wie kan met ons rijden? Graag doorgeven aan 
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Verjaardagen   
 

November 

28/11 – Bas Ruitenbeek 

 

December 

01/12 – Sham Yousef 

06/12 – Julian Wesdorp 

07/12 – Feline Willemse 

08/12 – Mara van den Berg 

08/12 – Nikki Snoek 

12/12 – Marit van den Hoek 

13/12 – Maartje Bal 

31/12 – Erik Jonker 

 

VAN HARTE  

GEFELICITEERD!  

Bijlage(n) 

 

 Kijkdag Schoolzwemmen 
 

Nieuwe leerling 
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Groepen 5/6 en 8 
Schoolschaatsen 
Op vrijdag 13 december gaan de kinderen van de groepen 5/6 en 8 naar Zierikzee om te 
schaatsen van 14.00 uur tot 15.00 uur. We zijn dan niet op tijd terug op school. Houdt u er dus 
rekening mee dat uw zoon/dochter iets later thuis komt deze middag. Wie kan met ons rijden? 
Graag doorgeven aan juf Anneloes of juf Barbarba. 

 
Groep 5/6/7 
Keet in de kerk 
Op woensdag 27 november gaan de kinderen van de groepen 5/6 en 6/7 naar de tweede ‘Keet 
in de Kerk’. Het thema deze keer is: “Op zoek naar Keet”. Het begint om 11.00 uur. We zijn dan 
niet op tijd weer terug op school. Houdt u er dus rekening mee dat uw zoon of dochter iets later 
thuis komt. Wie kan met ons rijden? Graag doorgeven aan juf Anneloes of juf Yvonne.  
 

Agenda/kalender 2019-2020 

 Keet in de Kerk – woensdag 27 november 2019; groepen 5/6/7 

 Het huis van Sinterklaas - donderdag 28 november 2019; groep 3 en groep 4 

 Het Huis van Sinterklaas - maandag 2 december 2019; groep 2 

 Het huis van Sinterklaas - dinsdag 3 decmeber 2019; groep 1 

 Verjaardag Sinterklaas op school -  donderdag 5 december 2019 

 Schoolschaatsen – donderdag 12 december 2019; groep 6/7 

 Schoolschaatsen – vrijdag 13 december 2019; groep 5/6 en 8 

 Studiedag - vrijdag 21 februari 2020 (kinderen vrij) 
 
Met vriendelijke groet, 
Team van de Meerpaal 
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