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Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep
Groep 1/2
Appels plukken
Donderdag 15 oktober gaan we met de kinderen van groep 1/2 appels plukken in de
boomgaard van de familie Houtekamer. We vertrekken om 10.00 uur en hopen om
11.45 uur weer terug te zijn. Voor deze ochtend zoeken we nog ouders die willen
rijden. Wilt u uw kleuter kaplaarzen aan doen en kleren die vies mogen worden?
Graag ook een emmertje of tas om de appeltjes in te doen en een stoelverhoger
meegeven. Als het regent gaat het niet door.

Inhoud
Nieuws per groep
Schoolfotograaf
Zwemgeld
Herfstvakantietip van de
natuurouders

Kinderboekenweekbenodigdheden (herhaling)
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
Natuurexcursie
Vrijdag 16 oktober gaan de kinderen van groep 4/5 o.l.v. de natuurouders een
herfstwandeling maken in het Gadrabos. We vertrekken om 8:30 uur en zijn om 11:45
uur weer terug op school. Wilt u uw kind laarzen/oude schoenen meegeven in een
plastic tas? Denk ook aan kleding die vies mag worden. De kinderen hoeven deze
ochtend geen eten en drinken mee te nemen.
Groep 6, 7 en 8
Fietsenkeuring
Op dinsdagmorgen 13 oktober is er een fietsenkeuring verzorgd door Veilig Verkeer
Nederland (VVN). De fietsen van de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 worden
gekeurd. Wanneer er gebreken zijn, krijgt u dat te horen.
Groep 8
Technieklessen
In het kader van het kinderboekenweekthema “Raar maar waar” krijgen de
leerlingen van groep 8 deze week en volgende week een aantal technieklessen
aangeboden door de scholen voor voortgezet onderwijs in onze regio.
- De Rijksscholengemeenschap Goeree-Overflakkee (RGO) komt een techniekles
geven in groep 8 (donderdag 15 oktober)
- de Pontes Pieter Zeeman (PPZ) nodigt de leerlingen van groep 8 uit voor
een techniekles in het Technasium (dinsdag 13 oktober).
Wij verwachten dat onze leerlingen heel enthousiast gaan deelnemen aan deze
lessen, zodat wellicht hun interesse voor techniek en vakken als natuur- en
scheikunde wordt opgewekt.

Bijlagen


Zwemvierdaagse
zwembad Dolfijn

Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal

Kinderboekenweek
Niet alleen de leerlingen van de bovenbouw gaan zich bezighouden met het thema
van de kinderboekenweek:
U heeft wellicht al gezien dat de Meerpaal wordt veranderd in een laboratorium.
Iedere groep van de Meerpaal is druk bezig met het bedenken van natuur- en
scheikundeproefjes. Op donderdagmiddag 15 oktober a.s. sluiten we met alle
leerlingen van de Meerpaal het project af d.m.v. een echt "proefjescircuit" door de
hele school. Op vrijdagmorgen 16 oktober probeert professor “Weetal” de
verdwenen oud-leerling weer terug te krijgen (dit n.a.v. de opening van de
kinderboekenweek).

Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal
Jarig Jarig Jarig in oktober


Anna Habraken
13 oktober




Madelief Bal
18 oktober

Schoolfotograaf (herhaling)

Martin van Popering

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

19 oktober



Vladik Vasilevskii
20 oktober



Jasper Snoek
21 oktober




Herfstvakantietip van de natuurouders

Stijn Jumelet

De boswachter weet het zeker. In boswachterij Westerschouwen wonen kabouters. Ben
je benieuwd waar? Kom dan een kijkje nemen! Met een puntmutsje op je hoofd en rode
wangen doe je een aantal leuke kabouteropdrachten. De gids van Staatsbosbeheer helpt
je een handje en papa en mama mogen ook mee. Wie weet zie je een kabouter tussen
de struiken...

Jasper Verwijs
Gadri Touré
28 oktober



Kyano Vane
28 oktober



Esmee Ooms
31 oktober



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?

23 oktober

26 oktober


Zwemgeld (herhaling)

Leonie van Popering

26 oktober



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.

Datum: 20-10-2015 en 27-10-2015
Prijs: €2,50 (kinderen)
Aanvangstijd: 13.30 uur
Eindtijd: 15.00 uur
Contact: Aanmelden bij VVV Schouwen Duiveland T +31 111 450524
Leeftijd: 3 t/m 6 jaar

Lisa Stronk
31 oktober

Van harte gefeliciteerd!

Excursieschuur Westerschouwen
Kraaijensteinweg 140
4328 RD Westenschouwen

O.b.s. de Meerpaal

Postbus 53/4310 AB
Dreef 4
4311 AK Bruinisse
(0111) 481742
nieuwsflits@obase.nl

Bezoek onze website!
demeerpaal.obase.nl

