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AGENDA

DECEMBER
03
18
23
23
25 t/m 9 jan

Sinterklaasfeest
Foute kersttruien dag
Kerstfeest
Afscheid juf Ittie
Kerstvakantie

JANUARI
t/m 10
10
11
26

Kerstvakantie
Studiedag (= Leerlingen vrij)
Start thema: Vroeger, later, nu…
Start: Nationale voorleesdagen

WELKOM
Op 13 december zal Amar, 4 jaar worden. Zij zal dan bij ons op school beginnen. We wensen haar veel plezier op de
Meerpaal.

SINTERKLAAS
Op vrijdag 3 december was het zover! Sinterklaas en zijn Pieten kwamen naar
de Meerpaal. Alle kinderen stonden klaar op het plein om Sinterklaas en de
Pieten te ontvangen. Sinterklaas zou met de helikopter naar De Meerpaal
komen, maar belandde per ongeluk op het dak van de school! De Pieten waren
wat verderop al afgezet. Verschillende reddingspogingen werden in touw
gezet; er werd aangemoedigd om te springen, er was een idee om de Sint naar
beneden te laten klimmen via het afdakje en er werd zelfs een ladder ingezet!
Meester Jildert en juf Baukje probeerden de Pieten ook nog te helpen, maar
ook dit was helaas geen
succes. Uiteindelijk is de Sint
via de school toch veilig bij ons
op het plein terechtgekomen.
Vervolgens ging iedereen naar
binnen en mocht iedere groep
bij Sinterklaas en de Pieten
langs. Tijdens het bezoek
mocht iedereen zijn/haar talenten laten zien. Er werden onder
andere kunstjes gedaan, er is gezongen en er werd zelfs een quiz
gespeeld! Na het bezoek kreeg iedereen nog een cadeautje. Het
was een gezellige dag.
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SCHOOLFRUIT
In november is het schoolfruit weer gestart. Alle kinderen krijgen op woensdag t/m vrijdag
schoolfruit. Dit zal elke dag iets anders zijn. Ook onbekendere groente- en fruitsoorten zullen
voorbij komen.

UPDATE LEERLINGRAAD
De eerste twee vergaderingen van de leerlingraad zitter er op. Er is gesproken over meerdere opdrachten. In deze
nieuwsbrief een korte update geschreven door Chayenna en Tygo H.
Wat is de leerlingraad eigenlijk? Je gaat over dingen praten wat beter kan en… Ja je gaat vooral praten. Bijvoorbeeld
over het schoolreisje. En over het schoolpein en over ideeen van ons en anderen! En Tygo H en ik kregen deze taak
op deze leuke brief te schrijven. Doei! Groetjes Chayenna en Tygo H.

LAMPIONNEN MAKEN
11 november was het zover, Sint Maarten. In de aanloop van Sint Maarten werd er op school een lampion
geknutseld. Dit keer niet in de eigen klas, maar verdeeld over verschillende groepen. Op deze manier konden de
kinderen een lampion naar eigen keuze maken. Het waren twee gezellige middagen.

AFSCHEID JUF ITTIE
Donderdag 23 december is de laatste werkdag van juf Ittie. Zij zal daarna met pensioen gaan. Bij dit feestelijke
afscheid houden wij rekening met de corona maatregelen. Toch willen we u graag de gelegenheid geven om
afscheid te nemen en/of juf Ittie te bedanken voor de afgelopen jaren. Dit kan door een persoonlijke boodschap of
attentie te verzorgen. We zullen om 08.30 uur een tafel bij het hek zetten waarop u deze attentie kunt neerzetten.
De kinderen krijgen tijdens schooltijd de tijd om juf Ittie een goed pensioen te wensen. We hopen juf Ittie een fijne
laatste werkdag te kunnen geven.

Hartelijke groet, team de Meerpaal
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