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AGENDA

JUNI
06
07
07 t/m 17
14 t/m 16
22
24
29 t/m 1 juli
30

Pinkstermaandag ( kinderen vrij)
Start thema: Wetenschap
IEP toetsen groep 3 t/m 7
Waterexcursie groep 8
ANWB verkeersdag
Studiedag team ( kinderen vrij )
Kamp groep 8
Oudergesprekken in de middag en avond

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

JULI

SKUTSJE SILEN
Na de Fryske Ferhalen Ferteller in de groepen 4 en 5 ging
afgelopen vrijdag groep 7 aan de slag met Frysk. In de
klas kwam meester Age vertellen over het varen op een
Skûtsje. Na de les, in de klas, zijn de kinderen op de fiets
gestapt en naar het Lemster Skûtsje gegaan. Hier kregen
ze een rondleiding en mochten ze gaan kijken in het
ruim. Het was een leuk kijkje in de Fryske Cultuur.

VACATURE OUDERRAAD
•
•

Wil je graag wat dichter bij de basisschool van je
kind(ere) staan?
Zie je graag blije kinderen?

Dan is de Ouderraad van obs de Meerpaal op zoek naar jou!
Ben jij zo’n betrokken ouder die graag wil meedenken, organiseren en plezier wil hebben bij de feestelijke
activiteiten op de school? Laat het ons weten! Stuur een email naar: baukje.schippers@kykscholen.nl
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SCHOOLKORBALTOERNOOI
Op woensdag 11 mei stond het jaarlijkse korfbaltoernooi op het programma. Een grote groep kinderen van de
Meerpaal hadden tijdens de gymlessen hard getraind en mochten nu wedstrijden gaan spelen. Groep 5 won de
zilveren prijs in hun poule. Het team van groep 8 werd ook tweede! Het was een geslaagde middag.

KONINGSSPELEN
De Koninggspelen mochten eindelijk weer op de ouderwetse manier worden gevierd. Een aantal groepen gingen
naar het korfbalveld voor een sportieve ochtend. De andere kinderen bleven op school voor verschillende spelletjes.
Er werd gezond gegeten en er werden activiteiten aangeboden door verschillende verenigingen. We willen VV
Lemmer, KV Lemmer, Toanhus en de Dansfabriek ontzettend bedanken voor hun aanbod op deze feestelijke dag.

VERKEERS EXAMEN GROEP 7
In maart waren alle kinderen uit groep 7
geslaagd voor het theoretisch
verkeersexamen. Voor de meivakantie
stond het praktijkexamen op het
programma. Meester Kevin ging met de
kinderen richting de sporthal om vanaf
daar een ronde door Lemmer te fietsen.
Hierbij werd er gecontroleerd of de
kinderen zich aan de verkeersregels
hielden. Na een kritisch blik van de
controleurs, kwam de volgende dag de
uitslag binnen. Iedereen is geslaagd!
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