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Aan de ouders en/of verzorgers,
We hopen dat iedereen een hele
fijne en ontspannen vakantie heeft
gehad. Wij als Meerpaalteam hebben
in ieder geval weer zin om aan de
slag te gaan!

Nieuws per groep
Inhoud
Nieuws per groep
Nieuwe leerlingen
Informatieavond
Hoofdluis
Gym- zwemrooster

1
1
1
2
2

Bijlage


Scouting
(groep 3, 4 en 5)



Gyminstuif
(leeftijd 5 t/m 9 jaar)

Jarig Jarig Jarig in
september


Mathijs van Woudenberg
4 september



Siwart Al Haj Ali
5 september



Anne Jumelet
17 september



Roan Willemse
30 september

Van harte gefeliciteerd
allemaal!

Groep 1/2
Meeneemdag
Op vrijdag is het ‘meeneemdag’ voor
de kinderen van groep 1/2.
Gymschoenen
Wilt u uw kind gymschoenen
meegeven voor in de gymzaal? Het
liefst gymschoenen die sluiten met
klittenband. Deze schoenen blijven
op school.
Afscheid nemen van uw kleuter
Wilt u a.u.b. op de gang afscheid
nemen van uw kindje? Dit bevordert
de rust in de klas om te starten en
het maakt de situatie voor de
kinderen veel overzichtelijker.
Groep 6
De week van de Oosterschelde
In het kader van “De week van de
Oosterschelde” brengt groep 6 op
donderdagmiddag 10 september een
bezoek aan de Plompe Toren. Onder
leiding van een IVN-gids wordt de
toren bezocht en gaan de leerlingen
vogels spotten en vervolgens
zeehonden kijken in de
Oosterschelde. We vertrekken om
13.00 uur en verwachten om 15.15
uur weer terug te zijn op school.
We zijn nog op zoek naar ouders die
kunnen rijden.
Vindt u het leuk
om een keer mee
te gaan, meldt u
zich dan aan bij juf
Simone of
meester Jacco.

Groep 7
De week van de Oosterschelde
In het kader van “De week van de
Oosterschelde” brengt groep 7 op
woensdagmorgen 9 september een
bezoek aan “De Frieslandhoeve” te
Kerkwerve. De leerlingen krijgen daar
onder leiding van dr. Backhuys een
rondleiding langs zijn verzameling
schelpen, vogels, insecten en
fossielen uit de hele wereld. We
vertrekken om 9.00 uur en
verwachten om 12.00 uur weer terug
te zijn op school. De leerlingen
kunnen deze ochtend gewoon hun
eten en drinken meenemen.
We zijn nog op zoek naar ouders die
kunnen rijden. Vindt u het leuk om
een keer mee te gaan, meldt u zich
dan aan bij juf Yvonne.
Groep 7
Bezoek Brusea
Op vrijdagmiddag 11 september
bezoekt groep 7 de Brusea. Zij krijgen
daar een rondleiding onder leiding
van enkele gidsen uit het dorp.

Nieuwe leerlingen
In groep 1 zijn 3 nieuwe kinderen
gekomen na de vakantie. Het zijn
Demi Joppe, Noa Maaskant en Nour
Al Haj Ali.
In groep 4/5 zijn dit de twee zusjes
van Nour, dit zijn Hanaa en Siwart.
In groep 6 is Joost van Velzen nieuw
gekomen. We wensen jullie een
prettige tijd op de Meerpaal.

Informatieavond
Op dinsdag 22 september organiseren
wij een informatieavond. Zet deze
datum alvast in uw agenda. U krijgt
hierover nog bericht.
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Hoofdluis
Na de zomervakantie blijkt toch elke keer dat de hoofdluisepidemie weer opduikt. Alle
kinderen zijn donderdagmiddag weer gecontroleerd op hoofdluis door de moeders van de
luizencommissie. Bij een aantal kinderen is er hoofdluis geconstateerd. De ouders zijn hierover
ingelicht en hebben reeds actie ondernomen. Wilt u a.u.b. ook thuis uw kinderen blijven
controleren en besmetting melden op school?

Nieuwe gym- en zwemlessen
Dinsdag (gym)

11.00 uur
13.00 uur
13.45 uur
14.30 uur

Groep 3
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Vrijdag (gym)

11.00 uur
13.00 uur
13.45 uur
14.30 uur

Groep 4/5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Woensdag (zwemmen)

08.30 uur

Ene week groep 3
Andere week groep 4/5
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Postbus 53/4310 AB
Dreef 4
4311 AK Bruinisse
(0111) 481742
nieuwsflits@demeerpaal.obase.nl

Bezoek onze website!
demeerpaal.obase.nl

