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15 maart  2018  

Jaargang 15,  nummer 23 

Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal 

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 4 en 5 

Gastles plastic afval 

Vanmiddag kregen de kinderen van groep 4 en donderdagmiddag 22 maart 

krijgen de kinderen van groep 5 een gastles vanuit het NME Schouwen-

Duiveland over plastic afval en de gevolgen daarvan. Ze gaan ook op een 

creatieve manier met plastic afval aan de slag. Daarvoor willen we graag 

(schoon!) plastic afval verzamelen. Denkt u bijvoorbeeld aan plastic tasjes, 

‘bubbelplastic’, sinaasappelnetjes e.d. 

 

Luizencontrole 

We zijn nog niet helemaal luizenvrij. We verzoeken u dringend om ook thuis 

uw kind(eren) te BLIJVEN controleren. 

 

Kinderkunstweek 

De kinderkunstweek is nog in volle gang. Bestellen van het kunstwerkje kan 

nog tot en met vrijdag 16 maart. Informatie vindt u op 

www.kinderkunstweek.nl.  

 

Musical “Kip ik heb je” – alvast voor uw agenda 
Musical "Kip ik heb je"  

Op woensdag 28 maart en donderdag 29 maart voeren de kinderen van onze 

school een voorjaarsmusical voor u op met de titel "Kip ik heb je". (In de 

bijlage vindt u een korte samenvatting van deze musical.) De musical wordt 

opgevoerd in de leertuin van onze school van 19.00 - 20.00 uur. (De school is 

vanaf 18.45 uur open). De leerlingen van groep 8 verzorgen op beide avonden 

de rode draad van de musical. De ouders van deze leerlingen kunnen op 

donderdagavond naar hun zoon/dochter komen kijken. 

Op woensdag 28 maart treden de kinderen op van de groepen: 1, 3 en 

5 en op donderdag 29 maart de kinderen van de groepen 2, 4, 6, en 7. 

U bent van harte welkom om het optreden van uw kind(eren) op woensdag 

of donderdag bij te wonen. Natuurlijk zijn opa en oma ook welkom, maar 

vanwege de beperkte ruimte vragen wij uw begrip om het aantal 

toeschouwers zoveel mogelijk te beperken. Noteert u deze data alvast in uw 

agenda? Wij zijn ondertussen druk aan het repeteren! 
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Verjaardagen   

 15/03 – Arne Hoogerwerf 

 23/03 – Givanno den Boer 

 25/03 – Nyah Verspeten 

 08/04 – Guus Elzerman 

 19/04 – Sterre Jumelet 

 21/04 – Madelief van Velzen 

 22/04 – Fenna Moerland 

 

Van harte  

gefeliciteerd! 

Bijlage 

 Uitnodiging JUDO en JUI JITSU 
(kinderen krijgen een kaartje mee) 

 Musical ‘Kip ik heb je’ 

 Vakantierooster 2018-2019 

Nieuwe leerling 

In groep 1 komt deze week een 
nieuwe leerling. Het is Mirthe 
Giljam. 
 

We wensen Mirthe veel 
(leer)plezier op de Meerpaal! 

http://www.kinderkunstweek.nl/
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Schoolreis 

Op dinsdag 5 juni gaan we met de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 op schoolreis 

naar Drievliet. De kosten voor deze dag bedragen € 25. We verzoeken u vriendelijk 

om dit bedrag vóór 18 mei over te maken op rekeningnummer  

NL 25 RABO 0349 7155 48 t.n.v. OBS de Meerpaal, onder vermelding van de naam 

en groep van uw zoon/dochter. Meer informatie over de schoolreis volgt later. 

 
 

Schoolvakantie 2018-2019 
In de bijlage vindt u het rooster van de schoolvakanties voor 2018-2019. Ook is dit rooster te 

bekijken op http://www.obase.nl/schoolvakanties/  

 
 

Nieuws van Kibeo de Meerpaal 
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het thema "hoera een baby." We hebben 

een kinderwagen geknutseld, vlaggetjes gemaakt en verhalen gelezen rondom dit thema.  

Aan het eind van het thema mochten ouders gezellig met hun kind een beschuitje komen eten.  

Nu is het weer tijd voor het voorjaar! En pasen is in aantocht! 

 

Weer leuke gezellige weken voor de boeg! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team van de Meerpaal en Kibeo 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 

 

http://www.obase.nl/schoolvakanties/
mailto:nieuwsflits@obase.nl

