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JARIG… 
 

In juni 

11 – Daan von Unen 

11 – Mats von Unen 

12 – Lise Feijtel 

14 – Liam Abdellaoui 

16 – Mees Elzinga 

20 – Guyan Meerveld 

25 – Luca Moerland 

28 – Luuk Jumelet 

30 – Lucy van Klinken 

 

In juli 

03 – Jasmijn Habets 

03 – Zoë Zwart 

08 – Mark Polak 

09 – Kato Meeuwsen 

12 – Mark Rakovych 

 

 

 

  SCHOOLKAMP 
De kinderen van de groepen 7 en 

8 gaan op schoolkamp. De 

kinderen van groep 7 gaan op 

donderdag en vrijdag 23 en 24 

juni a.s. kamperen op de camping 

van Port Zélande op de 

Brouwersdam. 

De kinderen van groep 8 gaan 

naar groepsaccommodatie Den 

Hazelaar in Eersel van dinsdag 28 

juni t/m vrijdag 1 juli a.s. 

 

SCHOOLREIS 
Op vrijdag 8 juli gaan alle groepen 

(met uitzondering van de groepen 

7 en 8) op schoolreis. 

De kinderen van de groepen 1 en 

2 gaan (met de bus) naar het Klok 

‘uus in ’s Heer Arendskerke. Deze 

binnenspeeltuin met 

buitenactiviteiten is de favoriete 

bestemming van onze kleuters. 

 

 De kinderen van de groepen 3 

en 4 gaan richting Ouddorp. 

Hun bestemming is speeltuin 

de Flipjes. 

De kinderen van de groepen 5 

en 6 gaan naar Tiengemeten in 

het Haringvliet. Zij kunnen zich 

daar vermaken in 

natuurspeeltuin OERRR van 

Natuurmonumenten. (De 

bestemmingen zijn allen op 

internet terug te vinden.) 

Om de kosten van de 

schoolreisjes zo laag mogelijk 

te houden, hebben we ouders 

bereid gevonden om het 

vervoer voor hun rekening te 

nemen, het is ten slotte dit 

schooljaar het tweede 

uitstapje. De school en de 

ouderraad nemen de kosten 

voor hun rekening. We hopen 

op een gezellige dag, met mooi 

weer! 

 

 

KOMENDE ACTIVITEITEN 
 

 

Schoolkamp 

23 + 24 juni – groep 7 

28 juni t/m 1 juli – groep 8 

 

Schoolreis 

8 juli – groep 1 t/m 6 

 
 

   

NIEUWE LEERLINGEN 
 

Deze week kwamen er twee 

nieuwe leerlingen in groep 

1. Het zijn Iza Kik, het zusje 

van Ties uit groep 2 en 

Fenna Timmers. We heten 

Iza en Fenna van harte 

welkom en wensen hen veel 

(leer)plezier op de 

Meerpaal! 

 


