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STUDIEDAG

JARIG…
In mei
25 – Noah de Keijzer

Na het vrije hemelvaartweekend
zijn de kinderen ook op maandag
30 mei vrij. We hebben dan de
tweede Obase studiedag. De
school is deze dag dicht!
We wensen alle kinderen en hun
ouders een fijn lang weekend!

FIETSEXAMEN
GROEP 7
Dinsdag 24 mei hebben de
kinderen van groep 7 het
praktisch verkeersexamen
gefietst. Nu maar wachten op
de uitslag. We hopen dat alle
kinderen geslaagd zijn.

27 – Jens Deurloo
29 – Julia Tielenburg
31 – Matthijs Kempe
31 – Florian Walter

BIJLAGE(N)

In juni

-

02 – Sevn van Dalen
05 – Isa Giljam
06 – Aimée de Keijser

KOMENDE ACTIVITEITEN

08 – Elise Walter
09 – Boris van der Meer
11 – Daan von Unen
11 – Mats von Unen
12 – Lise Feijtel
14 – Liam Abdellaoui
16 – Mees Elzinga

Vakantie en vrije dagen
26 en 27 mei 2022
30 mei 2022
6 juni 2022

OPEN DAG
Bibliotheek Zierikzee

MEERPAALNIEUWS

VOLLEYBAL
VERENIGING
FORZA

Hoi jongens en meiden,
Zit je op dit moment in groep 2 of
in groep 3 en wil je na de zomer
lekker gaan sporten? Kom dan
nu alvast kennis maken met:
VOLLEYBAL!
Volleybal is een sport, waar je
veel met een bal bezig bent,
maar ook met je teamgenootjes
samen speelt.
We trainen iedere dinsdagmiddag van 15:45 tot 16:45 in
de Vanger hier op Bru.
Wil je een keer mee komen
doen? Vraag dan of pappa of
mamma een appje stuurt met

Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal

daarin je: naam, leeftijd, groep
en school.
We beginnen op dinsdag 7 juni
en trainen ook nog op 14, 21
en 28 juni.
Bij volleybalvereniging Forza
mag je altijd 3 keer gratis mee
komen doen. Daarna horen we
graag of je blijft of niet. We
hopen natuurlijk van wel, zodat
we in september met een heus
team kunnen verder gaan.
Graag tot 7 juni!
Groetjes Annemarie Terwoert
T 06 10 22 43 63
Trainer Forza SD

