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Aan de ouders en/of verzorgers, 

 

 

 

Inhoud 
Algemene mededelingen 

Nieuws per groep 
Agenda 

Algemene mededelingen 
Ouderraad – nieuw lid 
De Ouderraad bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die samen met de 
leerkrachten activiteiten organiseren voor de kinderen op school en daarbij 
praktische hulp bieden. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn o.a. het 
sinterklaasfeest, kerstfeest, paasviering, uitstapjes e.d. Financieel worden de 
activiteiten bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. 
Willem van den Berg, de vader van Mara in groep 5 en van Fieke in groep 1, 
heeft zich aangemeld als nieuw lid. Willem… van harte welkom in de ouderraad 
van de Meerpaal, we wensen je een fijne tijd en leuke samenwerking! 
 
Van de Kibeokindjes 
Bij Kibeo zijn we heel druk bezig met ons thema “Hoera een baby”. We 
knutselen kinderwagens, plakken rompertjes en maken beschuiten met muisjes. 
En natuurlijk éten we ook beschuit met roze en blauwe muisjes. We lezen 
boekjes over grote broer en zus zijn. Alle kindjes én de juffen hebben hun 
geboortekaartje en babyfoto meegenomen. 
Ze vinden dat zelf reuze leuk om aan elkaar  
te laten zien en erover te praten. 
Heel toepasselijk ook nu Marlies en Nienke 
zwanger zijn en Anne 3 maart terugkeert  
van haar zwangerschapsverlof. 
Kom gerust eens langs om bij ons op de  
groep te kijken.  
 
Groetjes van het Kibeoteam. 
 

Nieuws per groep 

Groep 1 en 2 
Letter van de week 
Volgende week staat de letter H van Huizen centraal in groep 1 en groep 2. De 
kinderen mogen spullen mee naar school nemen met de letter H. 
 
Groep 8 
Toneelvoorstelling PPZ 
Op donderdag 12 maart a.s. zijn de leerlingen van groep 8 uitgenodigd om naar 
een toneelvoorstelling te komen kijken van leerlingen van de Pontes Pieter 
Zeeman in Zierikzee. De voorstelling begint om 10.00 uur en duurt tot 11.30 
uur. Het wordt een sprookjesachtige voorstelling boordevol humor met een 
sprankje magie. Het vervoer is geregeld. We vertrekken om 9.30 uur vanaf de 
parkeerplaats voor de Pul. 
 

Agenda 2019/2020 

 Toneelvoorstelling PPZ – (groep 8) – donderdag 12 maart 2020 
 
Met vriendelijke groet,  
Team van de Meerpaal 
 
 
 
 

Verjaardagen   
 

Maart 
08/03 – Laura Hoek 
08/03 – Laura Ludka 
13/03 – Esmee Tessers 
14/03 – Mirthe Giljam 
14/03 – Jin Habets 
15/03 – Arne Hoogerwerf 
15/03 – Lisa van Popering 
23/03 – Givanno den Boer 
25/03 – Nyah Verspeten 
 
April 
08/04 – Guus Elzerman 
14/04 – Sanne Kempe 
21/04 – Madelief van Velzen 
22/04 – Fenna Moerland 
26/04 – Mees Benard 
 
 
VAN HARTE  
GEFELICITEERD!  

Bijlage(n) 

 

 Informatiebrief 
Coronavirus 

 Informatiebrief 
verbouwing AH 

 Uitnodiging kinderdienst  
NH kerk op pagina 2 
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