o.b.s. de Meerpaal
Nieuwsflits o.b.s. deNieuwsflits
Meerpaal
1 oktober 2015
Jaargang 13, nummer 5

Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep
Groep 1/2
De letter V
De komende twee weken staat in groep 1 en 2 de letter V centraal. De kinderen
mogen iets mee nemen van thuis voor in de lettermuur.
Lievelingsboek
In verband met de kinderboekenweek mogen de kleuters hun lievelingsboek
meenemen naar school.

Inhoud
Nieuws per groep
Schoolfotograaf
Zwemgeld
Verslag Sophie

Kinderboekenweekbenodigdheden
Voor het thema van de kinderboekenweek “Raar maar waar” zijn wij op zoek naar
dozen, slangen, electriciteitsdraden enz. Als u nog wat over heeft… graag!
Groep 4/5
Tijdlijn geschiedenis
De kinderen van groep 4/5 maken een tijdlijn over hun eigen geschiedenis. Ze mogen
foto’s (of kopieën daarvan) van gebeurtenissen uit hun leven meenemen naar school.
Groep 7
Typelessen
De leerlingen uit groep 7 krijgen vanaf deze week ook typelessen van juf Yolande.De
kinderen zijn enthousiast begonnen en krijgen iedere week huiswerk mee voor de
volgende typeles op dinsdag. Het is de bedoeling dat de kinderen iedere dag 5 à 10
minuten dit huiswerkblad oefenen. Aan het einde van dit schooljaar kan iedereen dan
blind typen met 100 aanslagen per minuut!Veel succes allemaal!
Groep 7 en 8
Bezoek musea
Doe-us! Met deze slogan nodigde de Vereniging Musea Schouwen-Duiveland de
groepen 7 en 8 uit voor een bezoek aan twee musea. Afgelopen maandag, 28
september was het zover en gingen we met de bus naar de Burghse Schoole en het
Watersnoodmuseum. We hebben ook een prachtige wandeling gemaakt in de bossen
van Burgh Haamstede onder begeleiding van een gids van staatsbosbeheer. De
kinderen hebben deze dag kunnen ervaren dat een museumbezoek niet saai hoeft te
zijn. In de Burghse Schoole hebben ze in een klaslokaal uit 1920 les gekregen.
Schrijven op een lei met een griffel; geschiedenisles aan de hand van grote
vertelplaten, lezen met het leesplankje; het was een bijzondere ervaring. Ook waren
ze erg onder de indruk van de strenge regels en straffen. In het watersnoodmuseum
kregen ze na een film over de watersnoodramp allerlei creatieve knutselopdrachten
in relatie tot de ramp. Een groep maakte een monument voor de watersnoodramp,
anderen kregen de opdracht miniatuur-zinkstukken voor caissons te maken en ook
werden ze aan het werk gezet om op een maquette, dijken te bouwen rondom
Schouwen Duiveland. De kinderen hebben als echte reporters een verslag gemaakt
van deze dag in de vorm van krantenpagina’s. Op de volgende pagina kunt u het
verslag lezen van Sophie.

Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal
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Van harte gefeliciteerd!

Bezoek Edudelta en RGO Middelharnis (herhaling)
Op donderdag 5 november gaan we met de kinderen van groep 8 twee middelbare
scholen in Middelharnis bezoeken. Dit zijn het Edudelta College en de RGO in
Middelharnis. Wilt u dit alvast in uw agenda noteren? Meer informatie hierover volgt
nog. In tegenstelling van wat in de vorige flits stond, is het alleen voor de leerlingen van
groep 8.

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

Zwemgeld (herhaling)
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.
Bezoek aan de Burghse School en het Watersnoodmuseum
op maandag 28 september 2015
We gingen die dag met de groepen 7 en 8 met de bus naar Burgh Haamstede. Toen we
in het schooltje binnen kwamen, zag het er echt uit als een oude school. De gids zei dat
we konden gaan zitten. Ze was heel streng en we moesten onze monden dicht houden.
Ze vertelde over wat de kinderen vroeger allemaal leerden. Ik zag dat er een vertelplaat
hing en er lag een boekje waar je uit kon lezen. Er waren 3 klaslokalen en in 1 klas zaten
ongeveer 105 kinderen. Dat is heel veel. De juffen en meesters waren rond de 70 of 80
jaar! De kinderen hadden één paar kleren voor de zomer en één paar voor de winter.
Wij hebben een kast vol kleren. De jongens moesten soms ook hun vader helpen bij de
oogst in de landbouw. De meisjes moesten hun moeder helpen als die een baby had
gekregen; daar moesten ze dan voor zorgen. Wij hebben allemaal een rugzak van stof,
maar in die tijd hadden ze een rugzak van hout. Ze konden niet met de auto naar school,
want dat was er nog niet dus ze moesten die zware tas meesjouwen. Je kon de rugzak
ook als tafeltje gebruiken. Je legde er een leitje op (een krijtbordje) en schreef er iets op
met een griffel (een krijtje). We gingen daarna ook nog naar de duinen en we zijn in de
bunkers geweest: dat was super leuk! Ik zou er zeker een keer naar toe gaan!
’s Middags gingen we naar het watersnoodmuseum. We kwamen de zaal binnen en de
gids zei dat we op een hele bijzondere plek waren. Het heeft daar onder water gestaan:
wel raar om te horen. Hij liet ons een filmpje zien en vertelde dat in de nacht van 31
januari op 1 februari 1953 de watersnoodramp begon. Er zijn 1835 mensen gestorven en
ook veel dieren zijn overleden: echt heel zielig. Daarna gingen we het museum
doorlopen en ieder groepje kreeg een knutselopdracht. Ons groepje ging een monument
voor de herdenking maken.
Ik vond het een super leuke ervaring!
Sophie van Otzel uit groep 8
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