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Aan de ouders en/of verzorgers, 

 

 

 

Nieuws per groep 
Groepen 3, 4 en 5 
Voorstelling ‘De Centrale Geheimenbank 
De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 gaan op dinsdag 20 maart naar de voorstelling 
‘De Centrale Geheimenbank’ in theater Pontes Goese Lyceum in Goes. De bus 
vertrekt van school om 12.40 uur. De kinderen hebben dus iets korter middagpauze 
dan anders. Om 15.15 uur zijn we weer terug op school.  

 

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: 
 

Ostrea Lyceum Goes: 
Maandag 12 maart vanaf 19.00 uur extra informatieavond gymnasium (Fruitlaan 3). 
Woensdag 21 maart vanaf 14.30 uur extra informatiemiddag voor alle opleidingen. 
 

Project geschiedenis 
Merlijn, Fleur en Anna: 
We hebben een presentatie gegeven over het verzet tijdens de 2e wereldoorlog. 
Daarbij moesten we ook leren samen te werken. We vonden dit heel leuk om te 
doen! We hebben meneer Van Roon geïnterviewd en we hebben van hem echte 
bonkaarten uit de 2e wereldoorlog gekregen die we lieten zien aan de kinderen. Onze 
juf (juf Yolande) heeft ons een oude krant gegeven met informatie van het verzet. 
Deze opdracht was heel leuk om te doen; veel leuker dan het werken in een schrift of 
werkboek. We hebben een powerpoint gemaakt en een poster met plaatjes erop. We 
vinden dat het er heel leuk uit ziet. We moeten goed opletten tijdens de presentaties 
van andere leerlingen want binnenkort krijgen we een geschiedenistoets over de 2e 
wereldoorlog. 
 
Casper: 
Bij de geschiedenisopdracht heb ik van alles opgezocht en verteld over de 
Kristallnacht. De klas was er heel erg van onder de indruk dat er zoveel mensen zijn 
vermoord. Ik liet iedereen erover nadenken door te vragen hoe zij het zouden vinden 
als dit bij je eigen familie zou gebeuren. 
 
Isabel, Ioana, Sterre en Madelief: 
Wij hebben niet alleen veel geleerd over de 2e wereldoorlog, maar we moesten ook 
leren samenwerken, presenteren, plannen en creatief zijn. We hebben allemaal een 
eigen stukje geschreven. Sterre heeft over het bombardement in Rotterdam verteld, 
Ioana over de NSB, Madelief over de jodenvervolging en Isabel over de schuilplekken. 
We hebben een doos gemaakt waaruit de kinderen een briefje met een vraag erop 
konden "grabbelen". Die doos hebben we met een bommenwerper en een 
neergestort vliegtuig versierd. De juf vond dat het er mooi uitzag. We hebben wel 
wat tegenslagen gehad, maar die hebben we zelf weer opgelost. Het presenteren 
ging wel goed ondanks onze zenuwen. We vonden het ontzettend leerzaam en 
interessant om een presentatie te maken. 
 

EHBO 
Rocco: 
Eindelijk was het zover: na 4 maanden EHBOlessen en een Lotusdag, deden we 6 
februari examen in de brandweerkazerne. We hebben tijdens de lessen veel geleerd 
zoals: verbandjes aanleggen, noodvervoersgreep van Routek, stabiele zijligging en  
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Verjaardagen   

 19/02 – Jeroen Haeck 

 22/02 – Rocco van den Berg 

 22/02 – Niels Kostense 

 28/02 – Robin Snoek 

 08/03 – Laura Hoek 

 13/03 – Esmee Tessers 

 14/03 – Jin Habets 

 15/03 – Arne Hoogerwerf 

 

Van harte  

gefeliciteerd! 

Bijlage 
Uitnodiging kinderkerk 
Hervormd Bru 

 

Nieuwe leerlingen 

In groep 1 is deze week een 
nieuwe leerling gekomen. Het 
is Floor Versluis. 
 

We wensen Floor veel 
(leer)plezier op de Meerpaal! 
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nog veel meer. Bij het examen werden we in groepjes verdeeld. Ik zat in het groepje met Duke. Ik was wel 
wat zenuwachtig maar ben net als alle andere kinderen uit groep 8 geslaagd voor het examen!  
 

We feliciteren hierbij de kinderen uit groep 8 met het behalen van hun EHBO diploma. Goed gedaan hoor! 
 

Kanjertheater 

Donderdag 8 maart zijn alle ouders uitgenodigd voor het kanjertheater. Tijdens dit theater komen de 
kanjerthema’s aan bod die we gebruiken in onze lessen kanjertraining. Er zijn twee voorstellingen: 14.00 
uur en 19.30 uur. U kunt dus zelf kijken welke tijd u het beste schikt. Om te weten op hoeveel mensen we 
kunnen rekenen, willen we u vragen om u aan te melden bij de leerkracht van uw kind(eren). 
 

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 u geïnteresseerd bent, verzoeken wij u om u via y.krepel@obase.nl (voorzitter MR) kandidaat te 
stellen.  
Als er meer dan twee kandidaten zijn, worden er verkiezingen gehouden. 
 
U kunt u vandaag en morgen nog aanmelden hiervoor via bovengenoemd e-mailadres. Daarna sluit de 
aanmelding. Als u nog vragen hebt, kunt u altijd terecht bij een van de MR-leden.  
 
Met vriendelijke groet, 
Team van de Meerpaal  
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