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Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep
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Groep 3
Groepslezen
Na de herfstvakantie, op dinsdag 3 november, willen we met de kinderen in groep 3
graag gaan starten met het lezen in kleine groepjes.
We gaan lezen op elke dinsdag en donderdag van 8.30 tot 9.00 uur.
Er hangt een voorlopige indeling in groep 3. Als u zich al opgegeven heeft, wilt u dan
even controleren of de dag u uitkomt?
We komen nog 2 ouders/grootouders of andere enthousiaste mensen tekort op de
dinsdag en ook op donderdag kunnen we nog iemand gebruiken.
Maandag 2 november, na schooltijd, is er uitleg over hoe het groepslezen in zijn werk
gaat. Mocht u hier behoefte aan hebben, dan bent u van harte welkom.
Groep 4/5
Natuurexcursie (herhaling)
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 8
Techniekles in het kader van project Kinderboekenweek
Dinsdagmiddag 13 oktober jl. hebben de leerlingen van groep 8 een techniekles over
elektromagnetisme gevolgd op het Technasium van de Pontes Pieter Zeeman.
We hadden vooraf in de klas hieraan aandacht besteed, zodat de kinderen heel
enthousiast deze les konden volgen. Het leukst vonden ze de proefjes met
magnetisme..... techniek kan heel erg spannend zijn!
We bedanken de ouders die ons vervoer naar Zierikzee weer mogelijk hebben
gemaakt.
Scholenbezoek Voortgezet Onderwijs
Op vrijdag 23 oktober a.s. gaan we met groep 8 op scholenbezoek naar de Pontes
Pieter Zeeman scholengemeenschap in Zierikzee. We krijgen een rondleiding en twee
proeflessen aangeboden. Wie heeft zin/tijd om te rijden?
Zoals u wellicht al wist, gaan we op donderdag 5 november a.s. op scholenbezoek
naar de RGO en het Edudelta College in Middelharnis.
Voor deze dag moeten de kinderen een lunchpakket en drinken meenemen.
We vertrekken om stipt 8.00 uur vanaf school! Zorg dat je op tijd bent.

Bijlagen


Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal

Kinderboekenweek
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).
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Jarig Jarig Jarig in oktober


Martin van Popering
19 oktober



Op maandag 19 oktober komt de schoolfotograaf.

Madelief Bal
18 oktober



Schoolfotograaf (herhaling)

Vladik Vasilevskii

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?

20 oktober



Jasper Snoek
21 oktober



Leonie van Popering
23 oktober



Stijn Jumelet
26 oktober



Jasper Verwijs
26 oktober



Gadri Touré
28 oktober



Kyano Vane
28 oktober



Esmee Ooms
31 oktober



Lisa Stronk
31 oktober

Herfstvakantietip van de natuurouders (herhaling)
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...
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
Excursieschuur Westerschouwen
Kraaijensteinweg 140
4328 RD Westenschouwen

Van harte gefeliciteerd!
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