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Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep
Groep 1/2
De letter ‘Z’
De komende twee weken staat de letter ‘Z’ centraal in de groepen 1 en 2.
De kinderen mogen spullen met een ‘Z’ meenemen voor in de lettermuur.
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Groep 1 t/m 4
Schoenzetten
Maandag 30 november mogen de kinderen van de groepen 1 t/m 5 hun
schoen zetten op school. Wilt u uw kind een schoen meegeven?

Schoolfoto’s
Donderdag 26 november komt de schoolfotograaf op school om foto’s te
maken van de kinderen die afwezig waren op 19 oktober.
Als u de foto’s van uw kind(eren) nog niet heb afgehaald op school, dan kan
dat nog t/m woensdag 25 november.

Tevredenheidsonderzoek
Als u de enquete nog niet hebt ingevuld en opgestuurd, wilt u dat a.u.b.
deze week nog doen. Het kan nog t/m vrijdag a.s. We vinden het erg
belangrijk dat alle ouders de enquete invullen, zodat we een volledig beeld
hebben.

Jarig Jarig in oktober


Cornel Chodowiec
19 november



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!

Intocht Sinterklaas
Zaterdag 21 november komt Sinterklaas in Bruinisse aan, waarna hij vanuit
de muziektent het sinterklaasfeest viert. Vanaf 15.30 uur is er voor alle
kinderen een theatervoorstelling in Sporthal de Vanger. Kaartjes hiervoor
kunt u op school kopen bij de groepsleerkracht van uw kind(eren). Ook voor
de peuters van Kibeo (vanaf 2 ½ jaar) zijn kaartjes te koop op school bij de
leidsters van de peuters. Kaartjes zijn nog te koop t/m vrijdag a.s. Tijdens de
theatervoorstelling zijn de juffen en meesters aanwezig in de Vanger.

Sinterklaasfeest
Vrijdag 4 december brengt Sinterklaas een bezoek aan onze school.
Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal

Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal

Bijlage: Huis van Sinterklaas
Ga samen met uw kind op zoek naar het geheim van de
pepernoot in het Huis van Sinterklaas in Zierikzee. Voor € 3,50
koopt u een kaartje voor de rondleiding van 80 min. In die tijd
ziet u een spetterende film, kunnen de kinderen klimmen op de
pietenzolder, kunnen ze in gesprek met Sinterklaas, zien ze de
badkamer, de slaapkamer, de werkkamer, de keuken en
natuurlijk de pakjes kamer. Kaartverkoop uitsluitend via
www.huisvansinterklaaszeeland.nl

Bijlage: Indigo
Kinderen van groep 8 schreven een stukje over hun bezoek aan de bus van Indigo.
Leerbus Indigo
Vandaag zijn wij met de klas naar een bus van Indigo geweest. We
hebben geleerd over allerlei verslavingen. Het ging over alcohol, energie
en roken. En ze vertelden ook wat de nadelen er allemaal van zijn. Eerst
energie; ze zeiden ook hoe veel suiker er in zat. Dat waren er wel negen.
Daarna ging het over alcohol. En ze vertelden dat er vorig jaar wel 28
kinderen in coma zijn beland door alcohol. Één daarvan was nog maar
twaalf jaar. Hij heeft misschien ook wel zijn hersenen beschadigd. En als
je in coma ligt, ben je bijna dood. Daarna ging het nog over roken. Dat je
als je rookt hele zwarte longen krijgt. In sigaretten zitten ook meer dan
tweeduizend stofjes. Het stofje waar je verslaafd van wordt, heet
nicotine. Daardoor raken veel mensen verslaafd. Ook veel kinderen
gaan roken, omdat je op de kermis gewoon sishapennen gaat roken, ga
je vaak later ook echt roken. Daarna gingen we ook nog een test doen
met een soort mannetje en een filter en dan ging het mannetje roken
en na een sigaret was het filter al helemaal zwart. En daarna gingen we
weer terug. Nils Joostens
Project blijf cool roken, alcohol & energiedrank
We kwamen binnen in een bus. Daar stonden twee Indigomedewerkers in. Ze gingen ons vertellen over: roken,
alcohol & energiedrank. De medewerkers zeiden dat er wel negen suikerklontjes in één blikje energie zit! Echt veel.
Er zit ook cafeïne in zo’n blikje (dat geeft een oppeppend gevoel). Daarna gingen ze verder met alcohol. Ze lieten
eerst een flesje flügel zien. Ze zeiden dat er twee keer zoveel alcohol in zit dan een flesje bier. Ze zeiden ook dat
jezelf in een coma kan drinken. Toen gingen ze over roken beginnen. Ze lieten een soort van poppetje zien met een
sigaret en ze hadden de longen na geprobeerd te maken. Toen de sigaret uit zijn mond was, zag je dat de longen
bruin waren! Ik vond het een leuke maar ook leerzame les. Sophie van Otzel (:
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Bezoek onze website!
demeerpaal.obase.nl

