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Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep
Groep 4
Zwemdiploma
Op woensdag 30 maart haalde Maja Jazdzewska haar A-diploma. Goed
gedaan Maja!
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De Meerpaal damteam

Nieuwe leerlingen
Deze week zijn er twee nieuwe
leerlingen gestart in groep 1.
Het zijn:



Givanno den Boer
Nyah Verspeten

Groep 5-8
Voorstelling Hilaria
Op donderdag 26 mei is er voor de kinderen van groep 5 t/m 8 een
optreden van Hilaria. Bij mooi weer is dit op het schoolplein.
Groep 7
Verkeersexamen
Voor de kinderen van groep 7 is op donderdag 7 april het theoretisch
verkeersexamen en op dinsdag 12 april vindt het praktisch verkeersexamen
plaats in Bruinisse. De start is vanaf onze school.
Groep 8





We wensen Givanno en Nyah
een fijne tijd op de Meerpaal!

Jarig in april
 03 - Sepp Mulder
 16 - Nils Joostens
 19 - Sterre Jumelet
 19 - Ralph Stronk
 21 - Finn Mulder
 21 - Madelief van Velzen
 26 - Mees Benard
Van harte
gefeliciteerd!

Bijlage


Zwemles 2015-2016
Groep 3, 4 en 5





EHBO-examen

De kinderen van groep 8 hebben dinsdag 29 maart jl. hun
EHBO examen gedaan en zijn allemaal geslaagd. Van harte
gefeliciteerd jongens en meisjes!
Biologieproject over planeten
In groep 8 is de afgelopen weken druk gewerkt aan een
project over planeten. Alle planeten en sterren in ons
zonnestelsel zijn uitgebreid bestudeerd en worden volgende
week gepresenteerd aan medeleerlingen van de Meerpaal.
Ook heeft groep 8 nagedacht of het mogelijk is om op een
andere planeet dan de aarde te leven.
Als u het leuk vindt, bent u van harte welkom om alles te
komen bekijken!
Cito Eindtoets
De leerlingen van groep 8 maken in week 16 de Cito Eindtoets
op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 april a.s.
Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen op deze dagen tijdig op
school aanwezig zijn?
Schoolvoetbal
De jongens van groep 8 spelen op woensdag 6 april en de
meisjes op woensdag 13 april a.s. wedstrijden i.v.m. het
jaarlijkse schoolvoetbal in Zierikzee.
Voetballende leerlingen én hun supporters mogen daarom op
deze woensdagen eerder naar huis, om te lunchen. Meer
informatie hierover vindt u op de volgende pagina.
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Schoolvoetbal
Op woensdag 6 april zullen de mannen strijden in deze schoolvoetbalcompetitie (jongenszeventallen).
Hier volgen de aanvangstijden en tegenstanders op deze sportieve middag:
Tijd
13:45
14:15
14:45
15:15
15:45

Wedstrijd
’t Kofschip 2 – De Meerpaal 1
De Meerpaal 1 – Helcherseeschool 1
Obs Duiveland 2 – De Meerpaal 1
De Meerpaal 1 – De Meie 1
Onder de Wieken 2 – De Meerpaal 1

Woensdag 13 april zullen de meiden strijden in hun schoolvoetbalcompetitie (meisjeszeventallen).
Hier volgen de aanvangstijden en tegenstanders op deze sportieve middag:
Tijd
13:45
14:15
14:45
15:15
15:45

Wedstrijd
’t Staepel’of 1 – De Meerpaal 1
De Meerpaal 1 – De Kirreweie 1
De Meerpaal 1 – J.L. de Jongeschool 1
Theo Thijssenschool 3 – De Meerpaal 1
Willibrordusschool 3 – De Meerpaal 1

Oefenen voor schoolvoetbal
Vanmorgen om 11.00 uur spelen de kinderen een oefenwedstrijdje op het voetbalveld in Oosterland tegen de
kinderen van de Oosterburcht. Dit geldt voor zowel de jongens als de meisjes. U bent welkom om te komen
supporten.

Verrijkings-/plusklas
Vanaf 1 april is er een verrijkings-/plusklas gestart. Juf Simone werkt op vrijdagmorgen met kinderen die extra
uitdaging nodig hebben (of willen hebben). Ook kinderen vanuit de Oosterburcht uit Oosterland nemen hier aan
deel. Het is een pilot die tot de zomervakantie duurt. Daarna vindt een evaluatie plaats.

De Meerpaal damteam
Onze dammers die zo goed presteerden tijdens de Zeeuwse kampioenschappen gaan op zaterdag 9 april naar
Reeuwijk (bij Gouda) om mee te doen aan het Nederlands kampioenschap dammen. We wensen Sydney, Tristan,
Mickey en Jasper heel veel succes!
Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal
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