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AGENDA

JULI
05
07
08
12
13
14
15 t/m 28 aug

Oudergesprekken in de middag
Rapporten mee
Schoolreisje groep 1 t/m 8
Doorschuifmiddag
Musical groep 8
Laatste Schooldag / Meester- juffendag
Zomervakantie

AUG/SEP
29
29
08
13
28

Eerste schooldag
Start thema: Gouden Weken
Startgesprekken middag
Startgesprekken middag + avond
Kinderpostzegels groep 6, 7 en 8

WELKOM
Het schooljaar is voorbij gevlogen! In de laatste weken van het schooljaar hebben we nog een aantal kinderen
mogen verwelkomen. Lieke en Jelte zijn 4 jaar geworden en zijn bij ons op school gestart. Ook meteen na de
zomervakantie komen er nog een aantal kinderen bij. Wij wensen Jelte, Lieke, Elin, Lieke-Fleur, Jesslyn, Logan en
Lieke-Fleur veel plezier op de Meerpaal.

ANWB LES
Woensdag 22 juni kwam de ANWB naar de Meerpaal. De ANWB
kwam verschillende lessen verzorgen. Zo ging groep 5 aan de slag
met de remweg. Ze leerden dat het belangrijk is om niet te hard te
rijden want daardoor word je remweg langer. Groep 8 kreeg les
over de vrachtwagen, waar zit de dode hoek en waar kan je veilig
langs de vrachtwagen fietsen. De kleuters gingen aan de slag met
veilig oversteken. Links, rechts, links kijken is erg belangrijk
wanneer je wilt oversteken. Het was een leerzame dag!
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THEMA: WETENSCHAP
De afgelopen weken stonden in het
teken van de Wetenschap. Met de
hele school werden er uitvindingen
gedaan, proefjes uitgevoerd en een
aantal groepen gingen op excursie.
Voor de bovenbouw groepen kwam
Wetsus uit Leeuwarden langs. Drie
dagen lang werd er onderzoek
gedaan naar water.
De onderbouw was onder andere
bezig met bloemen. Wat gebeurt er
als een bloem in kleurstof staat? De
projectweken werden afgesloten
door twee professoren, die op het schoolplein, hun briljantste proef lieten zien….
Maar ook bij de “echte professionals” gaat er wel eens iets mis.

SCHOOLREISJE
Afgelopen vrijdag was het zover, de groepen 1 t/m 7 gingen op schoolreisje. Groep 1/2 ging naar Sybrandy’s
speelprak, groep 3/ 4 naar Juliana Toren en groep 5, 6 en 7 gingen naar Kameleon Dorp. De foto’s zeggen genoeg.
Het was een gezellige, zonnige, leuke en avontuurlijke dag.

VERHUIZING CONSULTATIE BUREAU
Per 21 juli 2022 is het consultatiebureau verhuisd naar een nieuwe locatie. Ze zijn te vinden aan de Nieuweburen 34.
U bent van harte welkom om langs te komen en om het hoekje te kijken.
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OMR: EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Atte Postma, 44 jaar, getrouwd met Sarina en wij hebben tezamen 3 kinderen. Onze oudste, Luc, gaat
na de zomervakantie naar het Zuyderzee Lyceum in Lemmer. De middelste, Sophie, zit inmiddels een jaar op de
Tienerschool en onze jongste dochter Emelie gaat na de zomer naar groep 5 op De Meerpaal. Ik zit nu bijna een jaar
in de OMR voor De Meerpaal en nu ook namens de Tienerschool. Ik ben iemand die graag mee denkt en mee wil
participeren om ervoor te zorgen dat niet alleen mijn kinderen maar ook de kinderen van andere ouders een
prettige schooltijd hebben. Als ouders iets willen aankaarten of een vraag hebben, kunnen ze mij bereiken via 0641481119 of mailen naar a.s.postma@outlook.com. Even aanschieten bij school kan natuurlijk ook gewoon.
Daarnaast is de OMR nog opzoek naar een ouder die wil deelnemen in de OMR. Bent u die ouder die graag wil
meedenken, instemmen en meepraten met directie en leerkrachten van obs de Meerpaal?! U kunt contact opnemen
met Atte of vrijblijvend een vergadering bijwonen.

LAATSTE SCHOOLDAG
Donderdag 14 juli is de laatste schooldag van het jaar. Het thema van deze dag is: Hollands Glorie. De kinderen
mogen deze dag verkleed naar school komen. Alle ouders/verzorgers zijn van harte welkom om een kijkje te nemen
op onze feestelijke laatste schooldag.
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