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Agenda

JANUARI

24
14 t/m 25

Voorleesdagen en Voorleesontbijt
Toetsweken CITO

FEBRUARI

4 t/m 8 mrt
6
11
14
15
18 t/m 24

Thema Kunst
Studiedag team, leerlingen vrij
Oudergesprekken middag + avond
Oudergesprekken middag
Rapport (portfolio) 1 mee (uiterlijk 28 februari weer retour)
Voorjaarsvakantie

Kerstfeest
Vanavond vieren we het kerstfeest op De Meerpaal! Hieronder nog even de tijden op een rijtje:
16.45u
17.00u
17.00u – 18.15u
18.15u
18.30u

Eten naar de klassen brengen, daarna weer naar buiten.
(Het kerstkoor mag zich bij juf Marye verzamelen)
Opening kerstfeest op het schoolplein.
Ouders zijn welkom op het plein, kinderen eten met hun juf/meester in de klas.
Ouders mogen naar binnen om mee te eten in de klas.
Het kerstfeest wordt afgesloten in de klas.

Vervolg & vakantie
Nog 1 dagje, en dan is het vakantie. Morgen, vrijdag, is de laatste schooldag van dit jaar! Wat gaat de tijd snel en wat
wordt er hard gewerkt om elke dag een beetje beter te worden! Morgen wordt een dag van opruimen en gezellig
afsluiten met elkaar. Het is handig als uw zoon/dochter een plastic tas meeneemt voor alle kerstpulletjes die weer
mee naar huis gaan.

Juf Ilonka
Na de vakantie zal juf Ilonka 1 dag minder gaan werken in groep 2. Dat betekent dat juf Ittie er één dagje bij krijgt!
Juf Ilonka blijft op maandag de groep doen en staat op vrijdag voor groep 4. Juf Ittie zal er dan van dinsdag t/m
vrijdag zijn.
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Happy Kids
In januari starten we met gewoonte – 3 : Belangrijke zaken eerst. We kunnen met z’n
allen wel een halfuur praten over iets wat we moeten doen, zonder te realiseren dat
we het in die tijd allang hadden kúnnen doen! Ga zelf maar na…het is ook niet
gemakkelijk om belangrijke zaken eerst te doen. Als we onze kinderen al op jonge
leeftijd leren wat uitstel van voldoening is, hebben ze hier later profijt van! Vergelijk
het met hoe prettig het voelt als je iets goed hebt voorbereid of eerst de keuze maakt
om een moeilijke taak te doen, waarna je de makkelijke taak doet. Eerst werken, dan
spelen, laat je niet afleiden en blijft trouw aan je planning. Vraag je daarbij af wat daar
de gevolgen van zijn. Wat wil je in ieder geval doen? Dat noemen we ‘big rocks’.
Daaromheen kun je nog allerlei andere dingen doen – maar éérst het belangrijkste!

OBS De Meerpaal wenst jullie

Op maandag 7 januari 2019 zien we jullie graag weer op school!
Team De Meerpaal
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