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Aan de ouders en/of verzorgers,
Bezoek Edudelta en RGO
Middelharnis
Groep 7 en 8
Op donderdag 5 november gaan we
Excursie
met de kinderen van groep 8 twee
Maandag 28 september nemen de
middelbare scholen in Middelharnis
kinderen van de groepen 7 en 8 deel
bezoeken. Dit zijn het Edudelta
aan het thema “Doe-us”. Diverse
College en de RGO in Middelharnis.
musea op Schouwen-Duiveland
Wilt u dit alvast in uw agenda
openen hun deuren voor de kinderen
noteren? Meer informatie hierover
van de basisscholen. De kinderen
volgt nog.
worden opgehaald om 8.45 uur op
school door een bus van de firma van
Sinterklaashuis
Oeveren. Daarna gaan zij naar de
Burghse Schoole in BurghSinterklaas logeert, werkt, traint,
Haamstede. Om 11.40 uur
bakt, etc. dit jaar (en misschien ook
vertrekken zij naar het
de komend jaren) in het oude
Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.
stadhuis te Zierikzee. We hebben een
Om 12.05-12.25 uur lunchen de
uitnodiging gekregen van Sinterklaas
kinderen in het museum. Wilt u de
om met de jongste groepen het huis
lunch aan de kinderen meegeven?
van Sinterklaas te bezoeken. De
’s Middags krijgen de kinderen een
kinderen kunnen zien waar
rondleiding in het WatersnoodSinterklaas werkt en waar hij slaapt.
museum en om 15.15 uur zijn de
Ze zien de zwarte pieten pepernoten
kinderen gewoon weer terug op
bakken en er is zelfs een oefenruimte
school.
om daken te beklimmen.
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Uitnodiging
Halloweenexpress
Stelopdracht van
leerlingen groep 8

Jarig Jarig Jarig in
september


Roan Willemse
30 september

Van harte gefeliciteerd!

Groep 8
Informatieavond Pontes Pieter
Zeeman Zierikzee
Op dinsdag 29 september is er voor
ouders van de kinderen van groep 8
op onze school een informatieavond.
Mevrouw Vicky Faut van de Pontes
Pieter Zeeman uit Zierikzee komt
over de school vertellen, maar ook
over de verschillende richtingen die
in het voortgezet onderwijs aanwezig
zijn. (Vmbo basis, vmbo kader, mavo,
havo, vwo.)
De aanvang is 19.00 uur. Deze
uitnodiging geldt voor de ouders en
de leerlingen.

Schoolfotograaf
Om alvast in uw agenda te noteren:
Op maandag 19 oktober komt de
schoolfotograaf.

Bijlagen
In de bijlage vindt u een uitnodiging
voor een ritje met de
Halloweenexpress. Wilt u hierover
meer weten, dan kunt u op school
informeren.
Ook in de bijlage vindt u een
stelopdracht van leerlingen van groep
8 die in het kader van ‘de week tegen
pesten’recht uit hun hart hebben
geschreven hoe zij daar tegen aan
kijken.
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Zwemgeld
Het zwemgeld voor de kinderen van de groepen 3 en 4/5 bedraagt dit schooljaar € 50. Zou u dit
bedrag over willen maken op rekeningnummer NL 25 RABO 0349 7155.48 ten name van o.b.s. de
Meerpaal. Wilt u bij uw betaling vermelden: zwemgeld + naam van uw zoon of dochter.

Zwemrooster
Even voor de duidelijkheid hierbij het zwemrooster tot aan de kerstvakantie zodat u weet
wanneer de zwemspullen meegegeven moeten worden.
Datum
02-09
09-09
16-09
23-09
30-09
07-10
14-10
21-10
28-10
04-11
11-11
18-11
25-11
02-12
09-12
16-12
23-12
30-12

Groep
4/5
3
4/5
3
4/5
3
4/5
3
Herfstvakantie
4/5
3
4/5
3
4/5
3
4/5
Kerstvakantie
Kerstvakantie
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