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Jarig in april







16 19 19 21 21 26 -

Nils Joostens
Sterre Jumelet
Ralph Stronk
Finn Mulder
Madelief van Velzen
Mees Benard

Jarig in mei (meivakantie)



05 - Merlijn Jumelet
07 - Tim Kostense

Van harte
gefeliciteerd!

Bijlage




Beekveld & Terpsta
onderzoek
Opening Scouting Bru
Voetbaldagen (voor de
kinderen van de groepen 3
t/m 8)

Groep 1/2
Restjes hout
Wie heeft er voor ons restjes hout voor de timmertafel?
De letter F
De letter F van FAMILIE is de letter in groep 1/2. De kinderen mogen spullen
meenemen voor de lettermuur met de letter F.
Familiefoto
De komende weken werken we in groep 1/2 over ‘familie’. Wilt u uw
zoon/dochter a.u.b. een familiefoto meegeven naar school?
Groep 5-8
Voorstelling Hilaria
Op donderdag 26 mei om 13.30 uur is er voor de kinderen van groep 5 t/m
8 een optreden van Hilaria. Bij mooi weer is dit op het schoolplein. Ook de
kinderen van obs de Oosterburcht uit Oosterland, obs ’t Staepelhof uit
Renesse en obs de Schoener uit Brouwershaven zullen bij dit optreden
aanwezig zijn.
Groep 6
Vaartocht
Op dinsdag 19 april as. gaan we met groep 6 een educatieve vaartocht over
de Oosterschelde maken. Door te kijken, voelen en ruiken maken de
kinderen kennis met allerlei aspecten van het Nationaal Park. Waarschijnlijk
zullen er zeehonden te zien zijn.
Aan boord krijgen de kinderen een zwemvest aan en worden de
veiligheidsregels met ze besproken. Als het regent wordt er over het dek
een tent geplaatst en kunnen de kinderen droog zitten. Tijdens de pauze
krijgen de kinderen wat te drinken en een koekje. Warme, winddichte
kleren en schoeisel met niet te gladde zolen zijn aan te bevelen.
We vertrekken om 08.45 vanuit school en verwachten na 12 uur terug te
zijn. We eten dan met elkaar op school. Wilt u daarom uw kind eten voor
tussen de middag mee geven en denk ook aan de gymspullen voor de
gymnastiekles ’s middags.
Groep 8
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?

Meivakantie
De meivakantie is van maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei. Op maandag 9
mei verwachten we alle kinderen weer terug op school.

Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal

Het Meerpaaldamteam
Onze dammers zijn zaterdag naar Reeuwijk (bij Gouda) geweest. Onder aanvoering van hun coach Emil Raaijen zijn ze
tijdens de halve finales van het Nederlands kampioenschap op een mooie 14e plaats geëindigd. Niet slecht voor Jasper,
Tristan, Mickey en Sydney, die zelfs niet eens lid van een damclub zijn.

Schoolvoetbal: Meerpaalmeiden kampioen van Schouwen-Duiveland
De meisjes uit groep 7 en 8 hebben een geweldige prestatie geleverd tijdens het schoolvoetballen. Na een gelijkspel en
vijf overwinningen, bleef het in de finale gelijkspel. Door een spannende reeks strafschoppen, scoorde Ivana de
winnende treffer.
Dit is zeker een super prestatie als je bedenkt dat ook bij de meisjes niemand lid is van een voetbalvereninging.
Op woensdag 25 mei nemen zij deel aan het Zeeuws kampoienschap in Wolphaartsdijk.

Koningsspelen
De Koningsspelen zijn op vrijdag 22 april. Deze dag staat weer in het teken van sport en spel. We hebben voor de
kinderen een spelcircuit opgezet met allemaal uitdagende springkussens en andere spectaculaire spelen. Ouders zijn
uiteraard uitgenodigd om te komen kijken en de kinderen aan te moedigen.

Beekveld & Terpstra onderzoek
In de bijlage vindt u een samenvatting van het verslag van het Beekveld & Terpstra onderzoek. Eerder was er een
verkeerd verslag in de bijlage van de nieuwsflits geplaatst. Bent u geinteresseerd in het hele verslag, dan kunt u dit
inzien op school.

Prietpraatjes

In groep 3 wordt gekeken naar een
schooltv-uitzending. Daarin wordt
verteld dat het vandaag de
zoveelste verjaardag van Boedha
is. Daniel merkt op: “Nu snap ik
waarom er vandaag een
springkussen bij Albert Heijn
staat”.

Bij de kleuters worden de kaartjes
van de verschillende
moestuingroentes geplaatst,
natuurlijk netjes naast elkaar.
Waarop Ties zegt: “Goh, het lijkt
wel een kerkhof”.

Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal

O.b.s. de Meerpaal

Postbus 53/4310 AB
Dreef 4
4311 AK Bruinisse
(0111) 481742
nieuwsflits@obase.nl

Bezoek onze website!
demeerpaal.obase.nl

