
De MR vergadering startte
met een korte uitleg (en een

paar activiteiten) van de
Active Floor aan de ouders
van de MR. Op de agenda
stond deze avond o.a. het
activiteitenplan van de MR,
het jaarplan 2020-2021 en
de begroting 2022. Tevens

is er gekeken naar de
begroting 2022 en de
Meerjarenbegroting

2023-2025 van de Stg.
Meerwerf. Als MR kunnen
wij constateren dat de Stg.
Meerwerf een nog steeds

groeiende en gezonde
stichting is.

Vanmorgen werden de eerste
surprises van groep 5 en 6 al

meegenomen naar school.
Wat een vrolijk gezicht!

‘Wij, in groep 8, hebben
hard gewerkt voor de

kerstmarkt. Helaas gaat de
markt niet door vanwege de
aangescherpte maatregelen.

Daarom brengen wij de
markt naar onze school. En

wel op donderdag
9 december van

08.30u-09.00u en van
13.30u-14.00u. Onze kraam

is op het schoolplein te
vinden. Een deel van het

geld dat wij verdienen gaat
naar de ouderen. Wij vragen

u alstublieft te komen en
hopelijk zien wij u dan.

Via Social Schools laten wij
u een week van te voren

zien wat wij hebben
gemaakt, ook de prijs zal

daarbij staan. op=op’.

Groetjes,
Sven, Kirsten, Jamy, Niek,
Fay, Jayden B en Jaydon



Groep 7 heeft een
verkeersles over de dode

hoek gehad van Gosafe. Dit
was een educatieve les met

een VR bril op. Arjan van
Verkeerseducatie heeft de
kinderen een realistische

kijk in het verkeer gegeven.
Je ziet b.v. hoe een

vrachtwagenchauffeur de
weg ziet én voor de

kinderen nog belangrijker
hoe een fietser alles ziet.

Het was een zeer leuke en
leerzame bijeenkomst.

Wilt u bij het ophalen van uw
kind- en u staat op het

schoolplein-  niet te dicht bij
de ramen gaan staan? De
kinderen zijn snel afgeleid

en reageren daarop.
Wij willen graag de les rustig
en met aandacht af kunnen

sluiten.
Alvast hartelijk bedankt voor

uw begrip.

Onze deelname aan het
schoolbasketbaltoernooi in
de kerstvakantie gaat niet

door.

Pietenochtend bij de

Dijkklimmers.

Cadeautjes werden

gestapeld en er werd mee

gespeeld.

Daarna mochten ze

uitgepakt worden in een stil

hoekje…..


