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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
17
21 t/m 27
28

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

WELKOM
Afgelopen week zijn Bradley ( gr 1/2 b), Kelsey ( gr 1/2 a) en Ashley ( gr 3) bij ons op school gestart. We wensen jullie
heel veel plezier bij ons op school.

HIMMELDEI
In vorige Nieuwsbrief stond te lezen dat er
misschien een Himmeldei zou zijn. In de overleg
met de gemeente is dit gelukt. Op woensdag 19
januari en donderdag 20 januari gingen de groepen,
onderleiding van de leerkracht, gewapend met
afvalgrijpers en vuilniszakken de wijk in. Er werd
ontzettend veel afval opgehaald. De gekste dingen
werden er gevonden. Een klomp, een radio en een
knuffel. Alles verdween in de vuilniszak. Het waren
twee geslaagde opruimdagen.

REKENONDERWIJS
Dit schooljaar is het team van de Meerpaal aan het kijken hoe het rekenonderwijs nog beter kan worden. Hiervoor
worden er meerdere rekenmethodes uitgeprobeerd. Op deze manier proberen we een methode te kiezen die het
best past bij wat de kinderen op onze school nodig hebben. Op dit moment zijn een aantal klassen al druk bezig met
een het uitproberen van een methode. Dit betekent dat er in andere boekjes wordt gewerkt dan dat ze gewend
waren.
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HINKELBAAN
Afgelopen week hebben wij op het schoolplein een nieuwe hinkelbaan gekregen. De
KPN is in Lemmer bezig om glasvezel aan te leggen, voor snel internet. Omdat de
aanleg hiervan enige overlast verzorgd, hebben ze als tegemoetkoming ons een
mooie hinkelbaan geschonken. Er zijn al vele kinderen die hier de afgelopen week op
hebben gesprongen.

BEZOEK AAN DE BOER
In de agenda staat te lezen dat op 31 januari een nieuw thema wordt gestart. Het
thema Beestenboel. In dit thema gaan alle klassen op bezoek bij een boerderij. Om
dit uitje door te laten gaan hebben alle klassen nog rijders nodig. Op Parro zullen de
leerkrachten een uitnodiging sturen. Zou u willen kijken of u kunt rijden? Het zou
jammer zijn wanneer het uitje niet door kan gaan.

START NATIONALE VOORLEESDAGEN
25 januari hebben we de start van de Nationale Voorleesdagen
gevierd. Groep 1 t/m 3 mocht in de pyama of verkleed op school
komen. In elke klas werd uit een boek voorgelezen. In de onderbouw
werd voorgelezen door kinderen van groep 7 en 8. In de middenbouw
en bovenbouw werd voorgelezen door een leerkracht die normaal niet
voor de klas staat. Het was fijn om te zien hoe aandachtig de kinderen
naar het verhaal luisterden en daarna in gesprek gingen over het
voorgelezen boek. De onderbouw mocht nog met een modeshow hun
pyama/verkleedkleren laten zien.
Voorlezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van de
woordenschat, aandacht en fantasie van de kinderen. Daarnaast is het
ook gezellig. Ook is het fijn om samen na te praten over het verhaal.
De ouderraad willen we graag bedanken voor de limonade en koekjes.
Het was een mooie middag.

Hartelijke groet, team de Meerpaal
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