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14 december  2017  

Jaargang 15,  nummer 14 

Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal 

Aan de ouders en/of verzorgers, 

 

 

 

Nieuws per groep 
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. 
 
Open dagen voortgezet onderwijs in 2018 
Pontes Pieter Zeeman college in Zierikzee 
Woensdag 19 januari 2018  
  's middags van 13.30-16.00 uur voor ouders en kinderen 
  's avonds   van 19.00-21.30  uur voorlichtingssessies  
 
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  
 
Yellow schoolbus 
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben vrijdag 8 december jl. voorlichting 
gekregen over de gevaren van het gebruik van alcohol, van roken en van het 
drinken van energiedrankjes. 
Hiervoor kregen we bezoek van de "yellow schoolbus" van de stichting Indigo. 
Fleur van den Ouden heeft hierover het volgende verslagje geschreven: 
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Verjaardagen   

 18/12 – Madelief Vos 

 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 
 

-  
 Nieuwe leerlingen 

  



 

 Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal 

Wat is Yellow schoolbus Indigo? Dat is dat ze info geven over alcohol, energiedrank en roken. 
Wat hebben we geleerd en gedaan? We moesten een kahoot quiz doen, om te leren dat je op 
moet passen met verslavingen. En dat je onder de 18 jaar niks mag doen zoals roken, alcohol 
drinken en beter ook geen energiedrankjes. Ze zeggen dan ook nixx18. Ze hebben ons geleerd 
dat je goed moet nadenken voordat je iets doet. We vonden het wel slim van Indigo, want nu 
weet je hoe je ermee om moet gaan. 
Fleur v.d. Ouden 
 

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. 
 

Kerstbuffet 
Kerstbuffet donderdag 21 december 2017 vanaf 18.00-19.00 uur 
De menulijsten voor het kerstbuffet raken al aardig vol met heerlijke lekkernijen voor het 
kerstbuffet. Alvast bedankt voor uw enthousiaste deelname! 
Na afloop van het kerstbuffet, komen de leerkrachten met de kinderen naar buiten. Terwijl u op 
uw zoon of dochter wacht, kunt u 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. 
Wij willen met u afspreken, dat de lege schalen, schotels, borden e.d. pas de volgende ochtend 
(vrijdag 22 december dus) kunnen worden opgehaald of worden meegegeven met uw kind. 
Bedankt voor uw begrip en medewerking. 
 

Dammen op de Meerpaal 
De twee damteams van onze school hebben goed gepresteerd tijdens het 
schooldamkampioenschap van Schouwen-Duiveland. Beide teams werden derde in hun 
categorie. Complimenten voor Yannick, Rocco, Caspar, Jarno, Esra, Misha, Lars en Patty. 
 

Fietssleutel kwijt… 

Roan Willemse is zijn fietssleutel verloren. Misschien heeft u de sleutel gezien of gevonden? 
Meld het even op school a.u.b. Aan de fietssleutel zit een sleutelhanger van emoji poo, maar ook 
een labeltje met de naam en straatnaam van Roan.  
 

Kerstvakantie 
Vrijdagmiddag 22 december om 11.45 uur begint de kerstvakantie.  
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Bezoek onze website! 
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