Nieuwsbrief 2019/2020
nr. 3 December 2019
AGENDA

DECEMBER

05
11
12
09 t/m 20
19
23 t/m 05 jan

Sinterklaas
Schoolschaatsen groep 5 t/m 8
Kerstknutselen vanaf 13.00
Start thema Kerst
Kerstdiner
Kerstvakantie

JANUARI

06
13 t/m 24
13 t/m 14 febr.

Gearhing Onderwijsdag = leerlingen vrij
Toetsweken CITO
Thema Beroepen

WELKOM
De afgelopen maand hebben we een aantal nieuwe leerlingen mogen ontvangen op school. Diana, Mirella, Noah,
Djurre & Lieke zijn gestart in groep 1. In groep 6 hebben we ook een nieuwe leerling: Niek. We wensen hen allemaal
veel plezier en een mooie tijd op de Meerpaal.

SINTERKLAAS
Al twee weken zijn we in rep en roer, want ‘oh oh’ die Sinterklaas….die niet aankwam met zijn stoomboot, maar met
de trein. Dat Malle Pietje dat alleen maar fopcadeautjes geeft, de rommelpiet én het
nieuwe paard: Ozosnel, die zelfs even onze school heeft aangedaan!
Op 5 december zullen we de Sint ook bij ons op school verwelkomen. Om 08.30u zal
hij aankomen, maar hoe? Dat is nog een verrassing. Op deze dag zullen de kinderen
in de klassen Sinterklaas vieren. In alle groepen worden leuke activiteiten
georganiseerd rondom het thema. De onderbouw krijgt misschien wel een cadeautje
van de Sint, de bovenbouw maakt surprises voor elkaar. Deze worden maandag,
voorafgaand aan de grote dag, al tentoongesteld in de hal.

SCHOOLSCHAATSEN
It giet oan! De groepen 5 t/m 8 gaan schaatsen in Thialf Heerenveen op woensdag 11 december. De les wordt
gegeven door echte schaatstrainers. De kinderen mogen eigen schaatsen meenemen, maar ze zijn ook te leen bij de
schaatsbaan. We zoeken nog wel ouders die willen rijden, u kunt zich opgeven via Parro! Alvast veel plezier!
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KERST
Wanneer Sint ons land verlaat, zal de kerst al snel zijn intrede doen. Op maandag 6 december worden de kerstbomen
in de klassen bezorgd door de Ouderraad en zal de school zich in kerstsferen begeven. Op donderdag 12 december
wordt er geknutseld in de klassen, waarbij alle groepen door elkaar gehusseld worden. Hierbij
kunnen we best wat ouderhulp gebruiken, dus mocht u zin en tijd hebben, bent u van harte
welkom!
Donderdag 19 december zullen we de kerst ook daadwerkelijk gaan vieren. Dit vindt plaats
met een opening op het schoolplein om 17.00u, waarna alle kinderen in de klas gaan eten. U
bent dan weer van harte uitgenodigd voor een warm hapje & een drankje op het schoolplein.
De officiële uitnodiging volgt na de Sinterklaastijd.

BIEB OP SCHOOL
Per 1 januari 2020 stopt de bibliotheek op school. Door te weinig animo en hoge kosten hebben we moeten besluiten
de bibliotheek niet langer aan te houden. We houden natuurlijk wel onze eigen boekencollectie. En zullen ons
abonnement op de bieb ook behouden. Dit betekent dat er geen boeken meer geleend kunnen worden op school,
maar wel in de bibliotheek. Ook zullen wij blijven lezen van de bieb, maar deze boeken halen we op uit de bibliotheek
in Lemmer.

SCHOOLPLEIN
Al enige tijd zijn wij bezig met het maken van plannen voor het ‘vergroenen’ van het
schoolplein. Van het bedrag van Tekenfund hebben we het duikelrek kunnen plaatsen.
We zijn blij u nu te kunnen vertellen dat we middels subsidies van de Gezonde School een
aantal zaken kunnen aanplanten. Zo komen er in ieder geval 2 bomen op het plein die
schaduw zullen geven in de zomer. We krijgen wilgenhutjes naast de schommels, een
bloemperkje én vlinderstruiken tegen de muur van de school. De werkzaamheden hiervan
starten wellicht al vóór de vakantie.
Kinderen zullen gevraagd worden om te helpen met een aantal klusjes, maar er zal ook
een ‘leeg perkje’ gemaakt worden, waar kinderen plantjes mogen neerzetten. We vragen
u als ouder ook om ons te komen helpen. Als we a.s. maandag een GO krijgen betreft het verplaatsen van grond, dan
komen de Hoveniers dinsdag de beplanting zetten. Dat betekent dat we maandagmiddag een aantal werkzaamheden
moeten verrichten (dit is dus onder voorbehoud, maar we maken wel vast graag een afspraak). Kunt u ons helpen met:
-

Verwijderen tegels op aangegeven plekken.
Verplaatsen beukenhaag
Verwijderen onkruid.

U kunt zich opgeven bij juf Mindou, via het mailadres: meerpaal@gearhing.net

Hartelijke groet, team de Meerpaal
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