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AGENDA
MEI
08
11
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16 t/m 19
20
25
26 t/m 19

Moederdag
Korfbaltoernooi voor groep 5 t/m 8
Groep 7 Verkeersexamen
Avond4daagse
Groep 7 Skutsje silen
Bag 2 School
Hemelvaartsweekend ( kinderen vrij )

06
7 t/m 17
14 t/m 16
18
22
24
29 t/m 1 juli
30

Pinkstermaandag ( kinderen vrij )
Toetsweken IEP
Waterdriedaagse groep 7 en 8
Vaderdag
ANWB verkeersdag
Studiedag team ( kinderen vrij )
Kamp groep 8
Oudergesprekken middag + avond

JUNI

WELKOM
Jay wordt in de meivakantie 4 jaar, daarna komt hij op de Meerpaal. Elissa is ook 4 jaar geworden, ze is al in de
kleutergroep gestart. We wensen jullie veel plezier op onze school!

SCHOOLFRUIT
Deze schoolweek, tot en met vrijdag 23 april, is de laatste week van het schoolfruit. Zou u, uw kind(eren) na de
meivakantie zelf weer fruit willen meegeven? We hopen volgend schooljaar weer ingeloot te worden voor het
“Schoolfruit project”.

BAG 2 SCHOOL
Op 25 mei is de Bag 2 School actie weer. Heeft u nog kleren/textiel/schoenen van u of uw
kinderen, die niet meer passen, bewaar ze dan. Op deze manier kunnen we weer een mooi
bedrag ontvangen om in te zetten bij feestelijke schoolactiviteiten. Daarnaast worden de
ingeleverde kleren aan het goede doel geschonken. De zakken mogen van maandag 23 t/m
woensdag 25 mei worden ingeleverd in het locokamertje (kantoortje naast de ingang).

AVONDVIERDAAGSE
Alle kinderen die meelopen met de Avondvierdaagse mogen op vrijdag 20 mei om 09.30 uur beginnen. De
leerkrachten zijn om 08.30 uur aanwezig voor de andere kinderen.

VERHUIZING CONSULTATIE BUREAU
De verhuizing van Consultatiebureau Lemmer naar de Nieuwburen 34 laat nog even op zich wachten. Dit betekent
dat alle afspraken voorlopig nog op het vertrouwde adres aan de Pampusstraat 2 in Lemmer plaatsvinden. Met
ouders die al een afspraak op de nieuwe locatie hadden staan, nemen we persoonlijk contact op. Heeft u vragen
over de ontwikkeling en opvoeding van uw kind? Mail ons via info@ggdfryslan.nl of bel met 088 22 99 444.
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AFSCHEID JUF ITTIE
Lieve kinderen, ouders en collega’s,
Graag wil ik langs deze weg iedereen hartelijk bedanken voor de onvergetelijke middag van mijn afscheid. De mooie
woorden, de lieve cadeautjes en de prachtige tekeningen en verhaaltjes van de kinderen maakten het heel speciaal.
Ik kijk met veel plezier terug op de mooie tijd met de kinderen en op de fijne samenwerking met de ouders en met
mijn collega’s van De Meerpaal.
Heel erg bedankt hiervoor en ik hoop jullie vast nog weleens te zien.
Hartelijke groet,
(Juf) Ittie

AFSLUITING PROJECT EMMERDRUMS
Afgelopen dinsdag was er een muzikale afsluiting van de
drumlessen in groep 3. Groep 3 heeft meerdere lessen
aangeboden gekregen door een meester van Toanhus.
In de maat blijven, naar de dirigent kijken, muziek
maken en plezier hebben stonden centraal tijdens deze
lessen. Na een aantal weken oefenen werd er een
optreden verzorgd op het schoolplein. Het was een
groot succes.
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MILTAIREN OP SCHOOL
Groep 6/7/8 zijn bezig met thema oorlogen. Ze leren veel over de Eerste- en Tweede Wereldoorlog. Maar we
hebben het ook over de meer recentere oorlogen zoals in het Midden-Oosten en Oekraïne. Mede daarom kwamen
er een aantal militairen vertellen over hun werk. Zij kwamen met een groot legervoertuig, in uniform en met
uitrusting langs bij onze school. Het was een hele beleving. Het materiaal mogen vasthouden, in het voertuig mogen
zitten en zelfs bedienen.

Hartelijke groet, team de Meerpaal
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