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Jaargang 15,  nummer 26  

Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal 

Aan de ouders en/of verzorgers, 

 

 

 

Nieuws per groep 
Groep 1/2 
Lammetjesbezoek 
Op maandagmorgen 9 april gaan de kinderen van groep 1 en 2 op bezoek bij de 
lammetjes. Deze ochtend hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen 
naar school. Wel is het raadzaam om uw kind laarzen en kleding die vuil mag worden, 
aan te trekken. 
 
Groep 3 
Kinderboerderij de Punt 
De kinderen van groep 3 gaan op vrijdag 13 april naar kinderboerderij de Punt in 
Zierikzee. We vertrekken na het lezen, rond 9.00 uur. 
De kinderen hoeven deze ochtend geen eten en drinken mee te nemen. 
 
Groep 3 en 4 
Zwemmen met kleren aan 
Op woensdag 11 april gaan de kinderen van groep 4 zwemmen met kleren aan. Op 
woensdag 18 april zwemmen de kinderen van groep 3 met kleren aan. Het 
kledingadvies vindt u in de bijlage. 
 
Groep 6/7 
Voorstelling 
Maandag  16 april gaan de kinderen van groep 6/7 naar een voorstelling in de Mythe 
in Goes. De bus vertrekt om 8.25 uur vanaf school dus moeten de kinderen iets 
eerder naar school. 
 
Groep 7 
Praktisch verkeersexamen 
Op dinsdag 10 april vindt het praktisch verkeersexamen plaats in Bruinisse. De 
kinderen moeten op de fiets naar school komen. Alle fietsen worden vooraf gekeurd 
door Veilig Verkeer Nederland om vast te stellen of de fiets veilig genoeg is voor 
deelname aan het examen. 
 

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 
Het rooster van de schoolvakanties voor 2018-2019 kunt u bekijken op 

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

 

Inhoud 
Nieuws per groep 

Schoolreis 
Schoolvakantie 2018-2019 

Informatie voor de ouders van Kibeo 
Medezeggenschapsraad 

 
 

  
 
   
 
 
 

 

  

  

  

 

 
Verjaardagen   

 08/04 – Guus Elzerman 

 19/04 – Sterre Jumelet 

 21/04 – Madelief van Velzen 

 22/04 – Fenna Moerland 

 26/04 – Mees Benard 

 01/05 – Tim Ruitenbeek 

 03/05 – Anouk van Veen 

 04/05 – Kjelte van Galen 

 04/05 – Job Habraken 

 04/05 – Flip van Poppel 

 05/05 – Merlijn Jumelet 

 

Van harte  

gefeliciteerd! 

Bijlage 

 

 Kledingadvies zwemmen met 
kleren aan 

 Kom jij vakantiemiXen bij 
Kibeo? 

 

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.obase.nl/schoolvakanties/


 

 Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal 

Informatie voor de ouders van Kibeo 

In de bijlage vindt u informatie over de aankomende VakantiemiX van Kibeo.  
 

Medezeggenschapsraad 

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 gaat de MR (Medezeggenschapsraad) van de  Meerpaal van start 
met een geheel nieuwe oudergeleding . 
We nemen afscheid van Cindy Vos, Emanuel Mulder en Marian Ruitenbeek.  
Omdat er zich drie kandidaten hebben gemeld en er uiteindelijk ook drie vacatures waren , hebben we 
geen verkiezingen hoeven te houden en zijn de volgende ouders benoemd in de MR: 
Linda de Bruin, Elise Benard en Thomas Korporaal. 
 
Zij stellen zich hieronder even voor: 
Ik ben Linda de Bruine, woonachtig in Bruinisse, samen met Jos en onze twee kinderen Matthijs en Sanne. 
Vanaf het begin van dit schooljaar zit ik in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor 
alle scholen van Obase. 
Een plek in de MR is hier een perfecte aanvulling op. Zo blijf ik op de hoogte wat er bij ouders en het 
schoolteam speelt en wat de ontwikkelingen zijn binnen het onderwijs. Ik zet me zelf hier graag voor in! 
Met plezier en enthousiasme ga ik dit combineren voor zowel de Meerpaal als voor Obase. 
 
Mijn naam is Thomas Korporaal, vader van Evelijn uit groep 2. Ik ben zelf werkzaam in het onderwijs, als 
docent geschiedenis en maatschappijleer op Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee, waar ik al weer 20 jaar 
werk. 
Door mijn band met het onderwijs heb ik veel interesse in het reielen en zeilen van de basisschool,van 
mijn dochter. 
 
Mijn naam is Elise Benard, moeder  van Mees uit groep 3 en Tom uit groep 2 en getrouwd met Kees. 
Met veel plezier ben ik natuurouder, spelletjesmoeder en leesmoeder op de Meerpaal. 
Ik houd ervan om me praktisch in te zetten en betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen. Naast het 
ouderschap werk ik 3 dagen per week als schoolmaatschappelijk werker op 2 basisscholen in Rotterdam. Ik 
ondersteun daar ouders , kinderen en leerkrachten bij vragen rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van kinderen. Ook hier word ik gevraagd mee te denken in beleidstechnische vraagstukken waar scholen 
mee te maken krijgen. Daar zie ik hoe belangrijk de samenwerking is tussen school en ouders. Vanuit dat 
oogpunt lijkt het mij interessant om in de MR plaats te nemen en mee te denken in de organisatie en 
onderwijsontwikkelingen van de school. 
 
Wij heten Linda, Elise en Thomas van harte welkom in de MR en zien uit naar een plezierige samenwerking! 
 

Met vriendelijke groet, 
Team van 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 
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