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ENGELSE WEEK

JARIG…
In oktober
17 – Jolie van Drie
18 – Elise Raas

Op maandag 18 oktober krijgen we
hoog bezoek op de Meerpaal. We
hebben Prins Charles en Camilla
Parker Bowles uitgenodigd om de
Engelse week te openen. We hijsen
de Early Birdvlag om de komst van
Charles en Camilla te vieren.
Met de Engelse week borduren we
voort op het thema van de
kinderboekenweek “Worden wat je
wil” in het Engels “What will my
profession be when I grow up…”

Zoals u wel weet, wordt er
op de Meerpaal Engelse les
gegeven van groep 1 tot en
met groep 8. Het doel van
de Engelse week (we
organiseren er meestal
twee per jaar) is het aantal
uren Engels gedurende een
week wat meer te verhogen.

19 – Martin van Popering
30 – Ivar Willemse
31 – Esmee Ooms

BIJLAGEN

In november
03 – Myke Verspeten
04 – Nikki Ooms

✓

Zwem4daagse Zzee

✓

Boerderij de Stelle

✓

Kinderburgemeester

✓

Kleurplaat

08 – Sofie Hoek
09 – Nora van Hekke
17 – Jillie van Drie

KOMENDE ACTIVITEITEN

19 – Femke Roon

Engelse week
18 t/m 22 oktober 2021

26 – Arsalan Zarei
28 – Bas Ruitenbeek
28 – Rozemarijn Slootweg

Extra lesdagen groep 1/2
20 oktober 2021 | 12 januari 2022
23 februari 2022 | 23 maart 2022
20 april 2022
Herfstvakantie
25 t/m 29 oktober 2021

Vakantie Bijbel Week 1-4
✓

Puzzel

Vakantie Bijbel Week 5-8
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EXTRA LESDAG
GROEP 1/2

NIEUWS
PER GROEP

Op woensdag 20 oktober a.s. is
de eerste extra lesdag voor de
kinderen van groep 1/2. Deze
dag krijgen de kinderen les van
juf Els.

GROEP 1/2
Informatieavond
De informatieavond voor groep 1
en 2 vindt plaats op maandag 1
november a.s. van 19.00 uur tot
20.00 uur. Alle ouders zijn van
harte welkom.

ALLE GROEPEN
Voorstelling Hilaria
Op dinsdag 2 november a.s.
gaan we met alle kinderen van
de school naar een
voorstelling van Hilaria: Fata
Morgana. De voorstelling vindt
plaats in theater Podium
Reimerswaal. We vertrekken
met bussen bij school om
10.00 uur en we zijn om
14.00 uur weer terug.

HERFSTVAKANTIE

KIBEONIEUWS

Van maandag 25 t/m vrijdag 29

Afgelopen weken zijn we met
het thema 'puk in de jungle'
bezig geweest. We hebben
slangen geknutseld en
krokodillen geverfd. Boekjes
gelezen die passen bij het
thema.
Nu gaan we starten met het
thema 'herfst.'
Erg benieuwd wat we in dit
thema weer allemaal gaan
tegen komen!

oktober is het herfstvakantie. De
kinderen zijn deze week vrij. Op
maandag 1 november zien we
alle kinderen graag weer terug op
school.

