o.b.s. de Meerpaal
Nieuwsflits o.b.s. deNieuwsflits
Meerpaal
16 juni 2016
Jaargang 13, nummer 35

Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep
Groep 1/2
Schoonmaken ontwikkelingsmateriaal
In de weken 27 (4 t/m 8 juli) en week 28 (11 t/m 15 juli) willen we ouders
vragen ons te helpen bij het schoonmaken van het ontwikkelingsmateriaal
van de groepen 1 en 2. U bent vrij om te komen wanneer u tijd heeft. U
kunt ook materiaal meenemen naar huis als u niet in de gelegenheid bent
om het op school te doen…
Inhoud
Nieuws per groep
Earlybird certificaat
ParnasSys/E-mail

Nieuwe leerlingen
Deze week zijn er twee
nieuwe leerlingen gestart in
groep 1. Het zijn Daan en Mats
von Unen.
We wensen Daan en Mats veel
leerplezier op de Meerpaal!

Verjaardagen juni








16 – Kees Jan Coppoolse
19 – Eva Habraken
20 – Lasse Kik
20 – Mirte Klink
25 – Luca Moerland
26 – Twan Ista
26 – Carlijn Gutter

Van harte
gefeliciteerd!

Bijlage


Week van de
akkerbouw

Schoolreis
Maandag 27 juni gaan de kinderen van de groepen 1 en 2 op schoolreis
naar de Five Star Farm in Kamperland. De kinderen worden die dag om 8.45
uur op school verwacht. We vertrekken met de bus om 9.00 uur vanaf het
parkeerterrein bij AH en om ongeveer 14.00 uur hopen wij weer terug te
zijn op school. De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te
nemen. Op de Five Star Farm krijgen de kinderen frites, snacks, limonade en
een ijsje. De kosten hiervoor bedragen € 15 per kind. Wilt u dit bedrag voor
maandag 20 juni aan de juf betalen a.u.b.? Voor ouders die werken…, de
juffen zijn gewoon aanwezig vanaf 8.15 uur en tot 15.15 uur.
Groep 7
Schoolkamp
Op donderdag 23 en vrijdag 24 juni gaan de jongens en meisjes van groep 7
op kamp.
Groep 8
Schoolkamp
Van maandag 4 juli t/m vrijdag 8 juli a.s. gaan we met de kinderen van
groep 8 naar een kampeerboerderij in Liempde (Noord-Brabant).
IEP Toets Engels
Deze week (week 24) hebben de leerlingen van groep 8 de IEP Eindtoets
Engels gemaakt. Deze IEP toets geeft inzicht in het uitstroomniveau
Engels aan het einde van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.
Op het gebied van woordenschat, luisteren en lezen kregen de leerlingen
digitaal vragen voorgelegd. De resultaten van de toets zijn inmiddels ook
bekend: 80% van onze groep 8 leerlingen hebben een score behaald op
havo/vwo niveau; 20% op gemiddeld tot hoog vmbo-niveau. Wij zijn dan
ook erg trots op deze goede resultaten. De leerlingen krijgen vandaag een
overzicht mee naar huis waarin u kunt zien hoe uw kind heeft gescoord op
de verschillende toetsonderdelen. Gefeliciteerd groep 8!
Ook krijgen alle ouders van groep 8 vandaag een brief over de IEP Eindtoets
Engels, waarin de behaalde resultaten van hun zoon/dochter staan
vermeld. Ook krijgen ze een info-bulletin (1 A4tje) mee met informatie over
de toets.
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Earlybird certificaat
Eigenlijk zijn we heel trots. Afgelopen donderdag zijn we officieel gekwalificeerd als Earlybirdschool. Dit landelijk
keurmerk wordt niet zomaar uitgereikt. We hebben nu meer dan vier jaar laten zien dat ons onderwijs in het Engels op
een hoog niveau is. Afgelopen dinsdag is vanuit Rotterdam een Earlybird afvaardiging geweest die onze Engelse lessen
heeft bekeken. We zijn de eerste school van Schouwen-Duiveland, de vierde school van Zeeland en de 54e school van
Nederland die dit landelijk keurmerk krijgt.

ParnasSys/E-mail
Voeg mailservice@mail.parnassys.net toe als veilige afzender
Voor iedereen die mail uit ParnasSys dient te ontvangen, is het altijd goed om het adres van ParnasSys toe te voegen als
veilige afzender. Het adres van ParnasSys is: mailservice@mail.parnassys.net. Dit voorkomt dat mails worden
aangemerkt als SPAM. Hoe u dit als veilige afzender registreert, kunt u op de volgende website nagaan:
http://veiligeafzender.nl/
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

