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21 december  2017  

Jaargang 15,  nummer 15 

Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal 

Aan de ouders en/of verzorgers, 

 

 

 

Nieuws per groep 
Groep 1 
Groep opsplitsen 
Na de kerstvakantie wordt groep 1 opgesplitst. Juf Kirsten komt vier dagen en heeft 
steeds twee kleuren groepen in de gymzaal. De kinderen kunnen ’s ochtends aan de 
hand van de tassenbakken zien in welke klas ze zitten. Dit wisselt per dag. Door deze 
oplossing kunnen we meer aandacht aan de kinderen besteden. 
 
Groep 1 en 2 
Voorstelling Brrr… 
Op dinsdag 16 januari gaan de kinderen van de groepen 1 en 2 naar de voorstelling 
“Brrr…”. De bus vertrekt om 8.20 uur vanaf het parkeerterrein bij AH. Wilt u uw kind 
om uiterlijk 8.10 uur in de klas brengen?  
 
Groep 8 
Open dagen voortgezet onderwijs in 2018 
Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar 2018 organiseren de scholen voor 
voortgezet onderwijs open dagen voor ouders en leerlingen van groep 8 (en groep 7). 
Onderstaand treft u een overzicht aan met de data en tijdstippen waarop deze open 
dagen worden georganiseerd op scholen in onze omgeving. De leerlingen van groep 8 
moeten in februari 2018 een keuze hebben gemaakt voor de v.o.-school waar ze hun 
verdere opleiding willen gaan volgen. Best spannend hoor! Wij wensen onze 
leerlingen en hun ouders veel succes  toe bij het nemen van deze 
belangrijke beslissing. 
 
In de vorige nieuwsflits is een foutje geslopen in de datum waarop de PPZ in Zierikzee 
een open dag heeft voor leerlingen en hun ouders/verzorgers. Hierbij volgt de juiste 
informatie. 
 
Pontes Pieter Zeeman college in Zierikzee: 
Woensdag 24 januari 2018 
's middags van 13.15-16.30 uur (alleen voor leerlingen) 
's avonds   van 19.30-21.30 uur start minilessen, rondleidingen en voorlichtingen voor 
leerlingen  en ouders/verzorgers.  Inloop vanaf 19.15 uur. 
 
RGO Middelharnis: 
Zaterdag 20 januari 2018 vanaf 10.00-14.00 uur voor ouders en kinderen 
 
Edudelta college Middelharnis/Sommelsdijk: 
Zaterdag 20 januari 2018 vanaf 10.00-14.00 uur voor ouders en kinderen 
Woensdag 31 januari 2018 doe-middag voor kinderen van 13.30-15.00 uur 
Maandag 5 februari 2018 informatie-avond alleen voor ouders 
 
Ostrea Lyceum Goes: 
Dinsdag 23 januari 2018 van 17.15-19.15 uur/van 19.45-21.45 uur informatie mavo 
woensdag 24 januari 2018 vanaf 19.00 uur informatie vmbo basis/kader (Bergweg 4) 
maandag 29 januari 2018 vanaf 19.00 uur informatie havo (Fruitlaan 3) 
dinsdag 30 januari 2018 vanaf 19.00 uur informatie vwo (Fruitlaan 3) 
maandag 12 maart 2018 vanaf 19.00 uur extra informatieavond gymnasium 
(Fruitlaan 3) 
woensdag 21 maart 2018 vanaf 14.30 uur extra informatiemiddag voor alle 
opleidingen  
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 Verjaardagen   

 31/12 – Erik Jonker 

 01/01 – Abdulrahman 

Alibrahim 

 01/01 – Ahd Alibrahim 

 03/01 – Bram van der Maas 

 04/01 – Fabienn Vane 

 06/01 – Michiel Uil 

 08/01 – Sem Versluis 

 01/10 – Levi van den Ouden 

 11/01 – Mees van ’t Hof 

 12/01 – Jente Huis in ’t Veld 

 16/01 – Isabel van Otzel 

 

Van harte  

gefeliciteerd! 

Bijlage 
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 Nieuwe leerlingen 
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Kerstbuffet 
Vanavond vindt het kerstbuffet plaats voor alle groepen van 18.00 – 19.00 uur. Terwijl u op uw 
zoon/dochter wacht, kunt u in de leertuin van de school genieten van een glaasje glüwein of warme 
chocolademelk en een optreden van het Oranjekoor, dat helemaal in de stijl van Dickens kerstliederen ten 
gehore zal brengen. Samen met de leerlingen en het koor, zingen we ter afsluiting een mooi kerstlied. 

 
Internationale online uitwisseling  

De leerlingen van groep 6/7 en groep 3 zijn een project gestart 
met  school 15 in Oleksandrija , Ukraine . 
Met deze school nemen we deel aan een zgn. E-Twinning project. 
E-Twinning is een initiatief van het Europees platform met als doel 
internationalisering te bevorderen. 
Voor meer informatie over E-Twinning kunt u op deze link klikken: 
https://www.etwinning.net/nl/pub/index.htm 
 
Het project is genoemd: One world-Diverse culture 
Door middel van dit project leren de kinderen over elkaars cultuur. 
We wisselen foto's,filmpjes en powerpoints over onszelf en ons dorp 
en ons land uit. Dit alles gebeurt natuurlijk in het Engels, want dat is 

de taal die wij allemaal leren als tweede taal. 
We gaan in januari proberen om  de kinderen  uit Oekraïne een echt Hollands gerecht te laten maken en 
wij krijgen aanwijzingen over een Oekraïens gerecht. 
Vandaag hadden we een video conference met de Oekraïense school. 
Hoewel de techniek ons best wel in de steek liet af en toe, hebben we wel op het scherm kennis kunnen 
maken met elkaar. 
In januari gaan we weer verder met het project. De Oekraïense school heeft later kerstvakantie, want in 
Oekraïne wordt kerst op 7 januari gevierd. 
 
We hebben vanochtend via de computer gepraat met de kinderen van juf Svitlana in Oekraïne. 
(Oleksandrie, de 15e school) Ze hebben schooluniformen aan. Bijvoorbeeld: een spencer, witte bloesjes, 
jasjes, zwarte broeken en rokjes. 
Het was heel interessant om te doen. Je had wel door dat ze anders praten. Met een accentje. We hebben 
elkaar voorgesteld. Er zitten 13 kinderen in hun klas. We doen het samen met groep 3 (juf Yolanda). 
Ze hebben een filmpje gemaakt, waarin ze gingen koken. Ze hebben ook een Oekraïens kerstliedje 
gezongen. Ze hadden geen digibord, maar een krijtbord. We zagen ook dat onze school veel meer kleuren 
heeft en meer versierd is. Loes en Esra, groep 6. 

 
Ouderbijdrage schoolzwemmen 

De ouderbijdrage voor het schoolzwemmen is dit schooljaar door de gemeente Schouwen-Duiveland 
vastgesteld op € 55 per leerling. Een vriendelijk verzoek aan de ouders van de kinderen van groep 3 en 
groep 4 om deze ouderbijdrage over te maken naar bankrekeningnummer NL25RABO0349715548 o.v.v. 
de naam van de leerling(e) en de groep. 
 

Kerstvakantie 
Vrijdagmiddag 22 december om 11.45 uur begint de kerstvakantie.  
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