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Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep
Groep 1/2
De letter ‘H’
De komende twee weken staat de letter ‘H’ centraal in de groepen 1 en
2. De kinderen mogen spullen met een ‘H’ meenemen voor in de
lettermuur.

Inhoud
Nieuws per groep
Schoolfoto’s
Afwezig
Bezoek sinterklaashuis
Tevredenheidsonderzoek
Mosselloop
Damtoernooi

Jarig Jarig Jarig in oktober


Ilona Hoogerwerf
6 november



Sofie Hoek
8 november



Roos Bal

Groep 7
Bezoek waterzuivering
Op donderdagmiddag 26 november brengen de kinderen van groep 7
een bezoek aan de waterzuivering in Kerkwerve. Voorafgaand krijgen de
kinderen een gastles op school. We vertrekken om 13.00 uur bij school.
Ouders, die willen rijden, kunnen dit melden bij juf Yvonne,
telefoonnummer 0651678548 (ook WhatsApp).

Schoolfoto’s
Vanaf vrijdag na schooltijd kunt u de schoolfoto’s bekijken en kopen bij
de leerkracht van uw kind(eren).

Afwezig
Vogende week woensdag en donderdag is meester Ad twee dagen
afwezig i.v.m een directeurentweedaagse van Obase. Daarom is er geen
nieuwsbrief volgende week. De volgende nieuwsbrief verschijnt weer op
donderdag 19 november.

10 november



Cornel Chodowiec

Bezoek sinterklaashuis in Zierikzee

19 november

Groep 1,2 ,3 en 4 mogen op visite in het sinterklaashuis in Zierikzee!
In het Stadhuismuseum wordt een huis voor Sinterklaas gemaakt met de
slaapkamer van Sinterklaas, zijn werkkamer, een bakkerij, de inpakkamer
en de slaapkamer van de pieten.
Aan de hand van het verhaal: “het geheim van de pepernoot” zullen de
kinderen een tocht door het huis maken. In elke ruimte zijn pieten
aanwezig die de kinderen meenemen in het verhaal van de pepernoot.
Ook krijgen de kinderen de tijd om Sinterklaas te ontmoeten. De route
duurt ongeveer één uur en twintig minuten.

Sydney van de Wijgaart
19 november



Mickey Andringa
22 november



Janice Saly
23 november



Randy Cleys
25 november



Julia Jazdzewska
28 november



Bas Ruitenbeek
28 november

Van harte
gefeliciteerd!

We zijn op zoek naar ouders die ons erheen willen rijden met de auto.
De ouders kunnen zich daarvoor aanmelden bij de juf van hun
kind(eren).
Groep 1/2 vertrekt vanaf school op vrijdag 27 november om 9.15 uur.
Groep 3 vertrekt vanaf school op vrijdag 27 november om 9.30 uur.
Groep 4/5 vertrekt vanaf school op vrijdag 27 november om 10.00 uur.
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Tevredenheidsonderzoek
Na de herfstvakantie is 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. Afgelopen maandag
heeft u een e-mail ontvangen namens het bestuurskantoor Obase 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.

Mosselloop
Zaterdag 14 november vindt de jaarlijkse mosselloop plaats in Westerschouwen.
De kinderen lopen twee rondjes van 500 meter (=1 km) in hun eigen
leeftijdscategorie. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
meester Ad.

Damtoernooi
Op woe nsdag 9 december vindt op obs de Oosterburcht het
damkampioenschap plaats van Schouwen-Duiveland voor de kinderen
van de groepen 5, 6, 7 en 8. Kinderen die graag dammen, kunnen zich
opgeven bij hun meester of juf. We kijken of we dan een competitie
kunnen spelen van te voren op school. Meer informatie kunt u vragen
bij meester Ad.
Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal

Nieuw Nieuw Nieuw


Bijlagen
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Bezoek onze website!
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