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AGENDA

JANUARI
t/m 09
11
12
25
31

Kerstvakantie
Start thema: Vroeger, later, nu…
Nieuwjaarsdiner
Start: Nationale voorleesdagen
Start thema: Beestenboel

FEBRUARI
09
10
15
21 t/m 27
28

Studiedag (= Leerlingen vrij)
Oudergesprekken in de middag
Oudergesprekken in de middag en avond
Voorjaarsvakantie
Schoolschaatsen groep 5 t/m 8

EEN GELUKKIG 2022
De kerstvakantie is voorbij. We hebben bijna alle kinderen weer op school mogen verwelkomen. Wij wensen iedereen een
gezond en gelukkig 2020!

WELKOM
De komende maand zal Givano komen proefdraaien, in groep 1/2a, op de Meerpaal. Wij wensen hem ontzettend
veel plezier bij ons op school.

THEMA: VROEGER, LATER, NU..
Dinsdag 13 januari zijn we gestart met het thema; vroeger, later, nu.. Bij de kleuters wordt er gewerkt met ridders, in
de bovenbouw zijn ze juist bezig met de toekomst. Hoe kunnen we onze aarde op de juiste manier verzorgen. De
komende week gaan de kinderen de wijk in om rotzooi op te ruimen. Samen werken we aan een schone toekomst.

WERELDDOCENT
Wanneer er geen vervanging is, kan het zijn dat er een werelddocent in de klas komt. Elke docent heeft zijn of haar
eigen thema en giet dit in een aantrekkelijk programma. Het is een combinatie van denken, verwondering, maken en
verwerken. Aankomende woensdag zal juf Wendy aan de slag gaan in groep 4 met het thema Afrika.
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EVEN VOORSTELLEN
Na de kerstvakantie is juf Ittie met pensioen gegaan. Juf Femke heeft de dagen van
juf Ittie overgenomen. Dit betekent dat we ruimte hadden voor een nieuwe
onderwijsassistent. Juf Frauke stelt zich graag aan u voor.
Mijn naam is Frauke Haijma. Ik ben 20 jaar oud en woon in Balk. Vorig jaar ben ik
afgestudeerd als onderwijsassistent en vanaf 10 januari ben ik vijf dagen per week
te vinden op de Meerpaal voor de groepen 1 t/m 5 en groep 8. In mijn vrije tijd doe
ik aan korfbal en vind ik het leuk om met vrienden en vriendinnen af te spreken.
Ook werk ik in een restaurant in de keuken om de kok te ondersteunen, dit doe ik
in de weekenden en in de vakanties.

NIEUWJAARSDINER
Met het kerstdiner op de planning was de extra week vakantie niet helemaal goed
gepland. Gelukkig was daar het Nieuwjaarsdiner. Alle kinderen hadden lekkere
hapjes meegenomen en de mooiste kleren
aangetrokken. Met een lekker glaasje
limonade van de OR erbij, was het een
gezellige middag. Iedereen ontzettend
bedankt voor alle moeite, om van het diner
een feestelijke bijeenkomst te maken.

BEZOEK ARTS
Wij merken dat kinderen steeds vaker afwezig zijn in verband met een bezoek aan de tandarts, huisarts enz. Zou u willen
proberen om deze afspraken buiten schooltijd te plannen? Op deze manier hoeven de kinderen geen onderwijstijd te missen.

Hartelijke groet, team de Meerpaal
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