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AGENDA

APRIL
01
05
20 en 21
21
23
27

Goede Vrijdag (kinderen vrij)
Paasmaandag (kinderen vrij)
IEP eindtoets groep 8
Schoolfotograaf
Koningsspelen
Koningsdag (Kinderen vrij)

03 t/m 14
09
13
18
24

Meivakantie ( kinderen vrij)
Moederdag
Hemelvaartsdag
Bags 2 School
Pinkstermaandag ( kinderen vrij)

MEI

WELKOM
De afgelopen weken is Lisanne Aukema komen wennen in groep 1, bij juf Monika en juf Tineke. In april wordt zij 4
jaar. We heten haar alvast van harte welkom op de Meerpaal. We hopen dat je een fijne tijd gaat hebben bij ons op
school.

BAGS 2 SCHOOL
Op 18 mei is de Bags 2 School actie weer. Heeft u nog kleren/textiel/schoenen van u of uw
kinderen, die niet meer passen, bewaar ze dan. Op 18 mei zal de OR weer aanwezig zijn om
de zakken met kleren in ontvangst te nemen. 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.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op woensdag 21 april komt de schoolfotograaf naar onze
school. Hij zal een portretfoto maken van alle kinderen. Net als
vorig jaar worden er geen broertjes- en zusjesfoto gemaakt.
Dit omdat we te maken hebben met het corona protocol. De
broertjes en zusjes uit verschillende groepen mogen, op
school, niet worden gemengd.
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HAPPY KIDS
De afgelopen weken stonden in het teken van Gewoonte 6: Creëer synergie.
In alle groepen is er gesproken over deze gewoonte en hoe, ga je hiermee
om. Synergie draait om samenwerken. De goede dingen van een ander zien
en gebruiken; op school, maar ook bijvoorbeeld bij teamsporten. Synergie
gaat over hoe je samen tot de beste oplossing komt. Als je het standpunt
van een ander echt probeert te begrijpen, en eigen standpunt kunt los
laten, dan ontstaat er ruimte voor nieuwe - en betere! – oplossingen.

AVONDVIERDAAGSE
Wij als bestuur van Stichting Avondvierdaagse
Lemmer hebben besloten om de reguliere
Avondvierdaagse 2021, die plaats zou vinden
in week 22, te verplaatsen naar later dit jaar.
De definitieve datum hiervoor is geworden
week 36 (6 t/m 9 september). Noteer dit in uw
agenda, zodat u hier rekening mee kunt
houden. Er is een mogelijkheid om vanaf 29
maart tot 30 juni deel te nemen aan de
Avondvierdaagse Home edition. Voor info kijk
op onze facebookpagina Avondvierdaagse
Lemmer of op de site van Avondvierdaagse.nl.

THEORETISCH VERKEERSEXAMEN
Met veel vreugde kunnen wij hier melden dat alle kinderen uit groep 7 en 8, afgelopen week, geslaagd zijn voor het
theoretisch verkeersexamen. Van harte gefeliciteerd allemaal! Op naar het Praktijkexamen.
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Hartelijke groet, team de Meerpaal
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