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PAASONTBIJT

KONINGSDAG

Het paasontbijt op school is weer
heel gezellig geweest. Dank aan
de ouderraad voor de perfecte
organisatie. We hebben weer
heerlijk gegeten.

Vrijdag 22 april vieren we op
school Koningsdag. De dag zal
in het teken staan van allerlei
spelletjes die op het
schoolplein gespeeld worden.
Daarna begint de meivakantie.
Deze is van maandag 25 april
t/m 6 mei.

In april
15 – Batoul Alibrahim
21 – Madelief van Velzen
22 – Fenna Moerland
26 – Mees Benard
28 – Ties Kik

BIJLAGE(N)

In mei
01 – Lars Bal
01 – Tim Ruitenbeek
03 – Anouk van Veen

KOMENDE ACTIVITEITEN

04 – Kjelte van Galen
04 – Job Habraken
04 – Flip van Poppel
08 – Feline de Ronde
10 – Daan Zwager
14 – Nour Al Haj Ali
14 – Sterre Veerle Hondelink

Extra lesdagen kinderen groep 2
20 april 2022
Extra vrije dagen
30 mei 2022
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Tot afgelopen donderdag was
het mogelijk uw stem uit te
brengen via het stemformulier
(online).

UITSLAG OR
VERKIEZING
SCHOOLVOETBAL
Woensdag 13 april hebben de
meisjes uit groep 7 en 8
meegedaan aan het eilandelijk
voetbalkampioenschap in
Zierikzee. Net als de jongens
waren zij supergemotiveerd. Ook
bij de meiden verliep het best
succesvol. Na hun
poulewedstrijden, waren ze
geplaatst voor de halve finales.
Helaas werden ze daar
uitgeschakeld door de latere
kampioen. Met een vierde plaats
mogen ze heel tevreden zijn. Wij
zijn trots op ze. Vooral de gezellige
sfeer met alle jongens en meisjes
twee woensdagen samen was heel
bijzonder.

Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal

In deze meerpaalnieuws maken
we bekend welke ouders van de
drie kandidaten in de OR plaats
nemen! Annelieke Deurloo en
Marijn van den Hoek kregen de
meeste stemmen en zullen
daarom de OR komen
versterken.

Mede namens de ouderraad
bedanken we alle drie de
ouders dat zij zich verkiesbaar
stelden.
We danken ook alle ouders die
hun stem hebben uitgebracht
door het serieus meedoen met
deze verkiezing.
We heten Annelieke en Marijn
van harte welkom in de OR en
wensen hen veel succes!
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