o.b.s. de Meerpaal
Nieuwsflits o.b.s. deNieuwsflits
Meerpaal
12 mei 2016
Jaargang 13, nummer 30

Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep
Groep 1/2
Schoolreis
Maandag 27 juni gaan de kinderen van de groepen 1 en 2 op schoolreis
naar de Five Star Farm in Kamperland. Meer informatie volgt.

Inhoud
Nieuws per groep
ParnasSys e-mail

Nieuwe leerlinge
Deze week is er een nieuwe
leerlinge gestart in groep 2.
Het is Julia Zwager.
We wensen Julia heel veel
plezier op de Meerpaal!

Jarig in mei










14 – Nour Al Haj Ali en
Sterre Veerle Hondelink
15 – Kai de Pee
18 – Fleur van den Ouden
20 – Hugo Gutter en
Esra Kloet
25 – Ioana Knall
28 – Florian Vos
29 – Casper Boluijt
30 – Loes Verwijs
31 – Matthijs Kempe en
Milou van Woudenberg

Van harte gefeliciteerd!

Bijlage



Zwemkledingadvies
groep 4/5
Dankbetuiging van de
familie de Keijser

B van Boerderij
De letter B van BOERDERIJ is de letter in groep 1/2. De kinderen mogen
spullen meenemen voor de lettermuur met de letter B.
Verschillende sokkendag
Vrijdag 20 mei is het “verschillende sokkendag”!
Groep 2
Om alvast te noteren
Maandag 13 juni zijn de kinderen van groep 2 uitgenodigd om een kijkje te
nemen op de school van de moeder van Ties. Zij werkt op het EduDelta
College in Sommelsdijk op de afdeling dierenverzorging. De leerlingen van
de moeder van Ties gaan een presentatie over alle dieren houden voor onze
kinderen voor groep 2. Deze presentatie is voor een examenopdracht voor
de leerlingen van het vierde leerjaar.
Kikkervisjes
In de meivakantie heeft Mees de kikkervisjes van groep 2 verzorgd. Dank je
wel Mees, we hebben nu een bak vol kleine kikkertjes.
Groep 4/5
Zwemkleding
Op woensdag 25 mei gaan de kinderen van de groepen 4 en 5 met kleren
aan zwemmen i.v.m. proef voor eventueel afzwemmen. Wilt u uw
zoon/dochter zwemkleding meegeven? In de bijlage vindt u meer
informatie hierover.
Groep 3 t/m 6
Schoolreis
Dinsdag 17 mei gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 6 op schoolreis naar
Duinrell. Wilt u even controleren of u uw bijdrage hiervoor heeft betaald?
Zoniet, wilt u dit dan nog zo spoedig mogelijk overmaken a.u.b.? Het bedrag
is € 25. Het kan betaald worden op Rabobankrekening NL25 RABO 0349
7155 48 met vermelding van de naam en groep van uw zoon/dochter.
Groep 8
Typelessen
Vanaf deze week worden de typelessen voor de kinderen van groep 8 weer
hervat.
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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.

ParnasSys/email
In het kader van de vernieuwde privacy-wetgeving is ParnasSys op 13 april jl. gewisseld van maildienst. Echter nog niet alle
onderdelen werken naar behoren. Er wordt druk naar oplossingen gezocht. Mocht u deze nieuwsbrief niet ontvangen per mail (ook
niet in uw spambox, ongewenste of onbelangrijke mail), dan kunt u de nieuwsbrief lezen op de website van de school. Geef dit ook
aan elkaar door a.u.b.!
Bericht van ParnasSys: Belangrijk om te weten is dat we geen 100% aflevering van de e-mails kunnen garanderen. Dit heeft te
maken met het feit dat ParnasSys afhankelijk is van hoe de e-maildienst en alle e-mailproviders van de ontvangers omgaan met de
mail die vanuit ParnasSys wordt verstuurd. We hebben geen invloed op hoe de spamfilters en firewalls van deze partijen werken.

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

