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Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep
Groep 1/2
Appels plukken
Vorige week brachten de kleuters een bezoek aan de boomgaard van de familie
Houtekamer. We kregen een rondleiding langs de sorteermachine, de koelcel, de
bijen in de boomgaard en in de boomgaard mochten de kleuters net zoveel appels
plukken als ze konden dragen. De ochtend werd afgesloten met een glas heerlijke
perensap. We bedanken de familie Houtekamer voor deze leuke en leerzame
ochtend.
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Nieuw Nieuw Nieuw
 Vanaf vorige week zijn er
twee nieuwe kinderen
op school. Jannes van
Klinken in groep 5 en
William van Klinken in
groep 2.
We wensen Jannes en
William veel leerplezier
op de Meerpaal.

De letter S
De komende twee weken staat de letter S centraal in de groepen 1 en 2. De kinderen
mogen spullen met een S meenemen voor in de lettermuur.
Afsluiten Engelse week
Vrijdagmiddag willen we de Engelse week afsluiten met een high tea. De kinderen
mogen eventueel van thuis koekjes of snoepjes meenemen.
Groep 3
Natuurexcursie
De kinderen van groep 3 gaan vrijdagmorgen met de natuurouders op excursie naar
de kinderboerderij de Punt in Zierikzee. Eten en drinken hoeven deze dag niet mee.
Wel graag kleren die vies mogen worden. We vertrekken 8.45 uur en we zijn
ongeveer 11.00 uur weer terug op school.
Groep 4/5
Natuurexcursie
De boswandeling is verschoven naar vrijdag 23 oktober!
De kinderen van groep 4/5 gaan 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.



Sirkelslag

Groep 8
Scholenbezoek Voortgezet Onderwijs (herhaling)
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.




Flyer Halloween
Kinderworkshop
waschilderen (voor

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




(voor
kinderen van de groepen 6,
7 en 8)

kinderen vanaf 8 jaar)

Zwemvierdaagse
Laco
Enquete Obase

Raar maar waar
De proefjes van vorige week waren een groot succes. Dat er al echte wetenschappers
tussen de kleuters zitten, blijkt uit het volgende: Een plastic vork en een metalen mes
worden in een bak met water gelegd. “Wat is de conclusie?” vraagt de juf. Een
kleuter antwoordt: “Messen zinken en vorken blijven drijven”.
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Jarig Jarig Jarig in oktober






We

23 oktober

wensen

Stijn Jumelet

iedereen

26 oktober

een

Jasper Verwijs

fijne

26 oktober

week toe!

Gadri Touré
28 oktober

Tevredenheidsonderzoek

Kyano Vane

Na de herfstvakantie wordt er weer een tevredenheidsonderzoek 2015 uitgezet. Alle
leerkrachten en de leerlingen van groep 6, 7 en 8 vullen de vragenlijst in. Aan alle ouders
vragen wij tijd vrij te maken, om eveneens de vragenlijst in te vullen. Voor ons is het
belangrijk om ook uw mening te weten. Maandag na de herfstvakantie ontvangt u
daarom namens het bestuurskantoor Obase een e-mail met daarin een uitnodiging en
een link die rechtstreeks verwijst naar de vragenlijst. Uiteraard hopen wij dat u de
moeite wilt nemen om de vragenlijst in te vullen.

Esmee Ooms
31 oktober



Van maandag 26 oktober t/m vrijdag 30 oktober is het herfstvakantie.

Leonie van Popering

28 oktober


Herfstvakantie

Lisa Stronk
31 oktober

Van harte gefeliciteerd!

Gevonden
Op het schoolplein bij het toegangshek is een handschoen gevonden. Bent
u een handschoen kwijt? U kunt de handschoen afhalen in het kantoortje
van meester Ad.
Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal
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Bezoek onze website!
demeerpaal.obase.nl

