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Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep
Groep 1/2
Tien-minuten-gesprekken
In de groepen 1 en 2 vinden in week 5 en week 6 (29 januari t/m 9 februari) de tienminuten-gesprekken plaats. Aan de deur van de klas hangt een lijst met data en
tijden. U kunt uw naam invullen bij de dag en tijd die u het beste uitkomt!
Inhoud
Nieuws per groep
Schaken
Gezocht: ouderleden MR
Ouderbijdrage schoolzwemmen

Feest in groep 1
Vrijdag 26 januari viert juf Kirsten haar verjaardag in groep 1. De kinderen hoeven
deze ochtend geen eten en drinken mee te nemen naar school.
Feest in de groepen 1 en 2
Vrijdag 9 februari vieren juf Marian, juf Petra en juf Els gezamenlijk hun verjaardag.
Deze dag mogen de kinderen verkleed naar school komen. Het thema is Carnaval! Ze
hoeven geen eten en drinken mee te nemen deze dag.

Nieuwe leerlingen

Groepen 4 en 5
Schaatsen op de schaatsbaan in Zierikzee
De kinderen van de groepen 4 en 5 gaan dinsdagmiddag 6 februari schaatsen op de
schaatsbaan in Zierikzee. De kinderen die zelf schaatsen hebben, mogen die
meenemen. Kinderen die niet in het bezit zijn van schaatsen kunnen kosteloos
schaatsen gebruiken van de schaatsbaan. Ook krijgen alle kinderen een helm. Wel is
het dragen van handschoenen verplicht en daar moeten de kinderen zelf voor
zorgen. Zonder handschoenen krijgen ze geen toegang tot de schaatsbaan.
We willen om 13.15 uur vertrekken en zijn ongeveer 15.30 uur weer terug op school.
We zoeken ouders die willen rijden. Graag aanmelden bij de juffen / meester of via
de groepsapp.

Verjaardagen

Groep 5
Watersnoodmuseum
Op dinsdagmiddag 13 februari brengt groep 5 een bezoek aan het
watersnoodmuseum in Ouwerkerk. We vertrekken om 13.00 uur en zijn naar
verwachting om 15.15 uur terug op school. Vervoer en begeleiding zijn al geregeld.

Bijlage
-

 26/01 – Lars Uil
 30/01 – Sophie de Ronde
 05/02 – Mika de Keijzer
 05/02 – Juriaan Ooms
 07/02 – Mette Mooij
 09/02 – Alison Huizinga
 09/02 – Nathan Jazdzewski
 09/02 – Quint Voogd
 11/02 – Nova van der Meer
 13/02 – Ties van den Houten

Groep 6/7
Schaatsen op de schaatsbaan in Zierikzee
Op donderdag 8 februari gaan de leerlingen van de groepen 6 en 7 schaatsen op de
schaatsbaan in Zierikzee. De kinderen die zelf schaatsen hebben, mogen die
meenemen. Kinderen die niet in het bezit zijn van schaatsen kunnen kosteloos
schaatsen gebruiken van de schaatsbaan. Ook krijgen alle kinderen een helm. Wel is
het dragen van handschoenen verplicht en daar moeten de kinderen zelf voor
zorgen. Zonder handschoenen krijgen ze geen toegang tot de schaatsbaan.
We vertrekken om 13.15 uur vanaf school. We zijn nog op zoek naar ouders die willen
rijden. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht van uw zoon/dochter. We
zijn ongeveer 15.30 uur weer terug bij school. We gaan er een gezellig schaatsfestijn
van maken!

 14/02 – Marin van der Linde
 14/02 – Yorik van der Linde
Van harte
gefeliciteerd!

Groep 8
Theatervoorstelling Stormkracht
Op woensdag 31 janauri gaan de kinderen van groep 8 naar de theatervoorstelling
‘Stormkracht’ in het watersnoodmuseum in Ouwerkerk. De voorstelling duurt van
9.30 uur tot 10.30 uur. We gaan per bus en zijn weer op tijd terug op school.

Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal
Groep 8
Open dagen voortgezet onderwijs in 2018
Onderstaand treft u een overzicht aan met de data en tijdstippen waarop de open dagen worden
georganiseerd op scholen in onze omgeving:
Edudelta college Middelharnis/Sommelsdijk:
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:
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.

Schaken
Op woensdag 14 februari gaan leerlingen van onze school schaken in Zierikzee. Zij nemen deel aan het
schaakkampioenschap van Schouwen-Duiveland.

Gezocht: ouderleden MR
De Medezeggenschapsraad van de Meerpaal zoekt met ingang van het nieuwe schooljaar (2018-2019)
twee nieuwe ouderleden om de MR te komen versterken.
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten, die meedenken en meebeslissen over de opzet, inhoud en
organisatie van onderwijsbeleidszaken.
De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar (indien nodig vaker).
We zijn dus op zoek naar enthousiaste en betrokken ouders die zich samen met de andere MR-leden
willen inzetten voor de belangen van de kinderen, de personeelsleden en de ouders van de school.
Als je geïnteresseerd bent, verzoeken wij je om je via y.krepel@obase.nl (voorzitter MR) kandidaat te
stellen.
Als er meer dan twee kandidaten zijn, worden er verkiezingen gehouden.
Je kunt je tot 16 februari 2018 aanmelden via bovengenoemd e-mailadres.
Als je nog vragen hebt, kun je altijd terecht bij een van de MR-leden.

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.
Met vriendelijke groet,
Teamvan 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

