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Bijlage



Muziekles Marlotte
van ’t Hoff
Actie voor Kenia

Jarig Jarig in december







Feline Willemse
7 december
Nikki Snoek
8 december
Zoe Andringa
11 december
Madelief Vos
18 december
William van Klinken
22 december
Erik Jonker
31 december

Van harte
gefeliciteerd!

Groep 1/2
Camping op plein kleuters
Dinsdagmorgen lag er een brief van Sinterklaas. In deze brief vraagt
Sinterklaas of hij misschien nog twee nachtjes bij ons op school kan slapen.
Omdat het alarm ’s nachts aanstaat en we dat echt niet uit kunnen zetten…
moesten we iets anders verzinnen. Gelukkig kwamen de kinderen met een
oplossing: We maken gewoon buiten een camping voor Sint en zijn pieten!
Ondertussen staat het kleuterplein vol met tentjes en een prachtige
caravan.
Groep 6
Glazen potten
Graag uw zoon/dochter een glazen pot meegeven naar school voor de kerst.
Liefst van het formaat ‘bruine bonen’.
Groep 8
Typediploma
Er zijn weer een aantal leerlingen uit groep 8 geslaagd voor hun
typediploma: Naomi Klink, Quinten van der Sande, Lisa Stronk en Ralph
Stronk. Van harte gefeliciteerd!

Sinterklaasfeest (herhaling)
Vrijdag 4 december viert Sinterklaas zijn verjaardag bij ons op school. Hij
bezoekt alle groepen. De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken
voor de ochtendpauze mee te nemen. Sinterklaas komt aan op school om
8.30 uur.

Uittocht Sinterklaas (herhaling)
Op maandag 7 december verlaten Sinterklaas en zijn Pieten weer ons land.
De uittocht uit Bruinisse vindt plaats om 19.00 uur (verzamelen bij de
muziektent).

Damkampioenschap
Volgende week woensdagmiddag (vanaf 13.00 uur) vindt op obs de
Oosterburcht in Oosterland het damkampioenschap van SchouwenDuiveland plaats. Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken. We
spelen met drie teams (uit groep 6, 7 en 8).
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Kerstmusical
Heeft u de data voor de kerstmusical al in uw agenda genoteerd?
Woensdag 16 december 2015: groepen 1, 2 en 3
Donderdag 17 december 2015: groepen 4/5, 6 en 7
(Groep 8 treedt op beide avonden op)
Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen in onze leertuin, vragen wij u via de e-mail (nieuwsflits@obase.nl) door te
geven met hoeveel toeschouwers per gezin u naar de kerstmusical komt. We willen namelijk niet voor verrassingen
komen te staan tijdens deze avond. Wilt u dit vóór volgende week woensdag doen a.u.b.?
Voor deze musical hebben we het volgende nodig: groep 3 en groep 4/5: een zwarte broek en wit T-shirt. Groep 1/2:
een witte outfit

Kerstvakantie
Op vrijdag 18 december zijn de kinderen van de bovenbouw (groepen 6, 7 en 8) om 11.45 uur vrij. De kinderen van
de onderbouw (groepen 1, 2, 3, 4 en 5) zijn vrijdag de hele dag vrij. De reden hiervoor is het feit dat de hele
onderbouw ontruimd moet worden. Al het meubilair, tafels en stoelen moeten uit de lokalen. Op zaterdag wordt er
al gestart met het verwijderen van de oude vloerbedekking en het egaliseren van de onderlaag. De hele onderbouw
wordt voorzien van nieuw tapijt en linoleum. Na de kerstvakantie hopen we de jonge kinderen op onze nieuwe
vloerbedekking te kunnen ontvangen.

Oproep overblijf(groot)ouder(s)
De overblijfcommissie zoekt nog (groot)ouder(s) die willen helpen bij het overblijven tussen de middag op school.
Voor meer informatie of aanmelden, kunt u contact opnemen met juf Marian van groep één!
Met vriendelijke groet, Team van de Meerpaal
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Postbus 53/4310 AB
Dreef 4
4311 AK Bruinisse
(0111) 481742
nieuwsflits@obase.nl

Bezoek onze website!
demeerpaal.obase.nl

