
 

 Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

30 augustus  2018  

Jaargang 16,  nummer 2 

Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal 

Aan de ouders en/of verzorgers, 

 

 

 

Inhoud 
Nieuws per groep 

Schoolfotograaf 
Informatieavond 

Staking  
Overblijfkrachten gevraagd 

 
 

  

 
   
 
 
 

 

  

  

  

 

 

Verjaardagen   

 31/08 – Inas Yousef 

 05/09 – Siwaar Al Haj Ali 

 07/09 – Jayden Geelhoed 

 07/09 – Jaylinn Geelhoed 

 17/09 – Anne Jumelet 

 25/09 – Anas Yousef 

 30/09 – Roan Willemse 

 18/10 – Madelief Bal 

 18/10 – Elise Raas 

 19/10 – Martin van Popering 

 26/10 – Stijn Jumelet 

 28/10 – Gadri Touré 

 

Van harte 

gefeliciteerd!  

Nieuwe leerling 

Bijlage 

 

 Zwemrooster groepen 3 en 4 

 

Nieuws per groep 
Groep 3 en groep 4 
Zwemrooster 
De kinderen van de groepen 3 en 4 zwemmen op woensdag om de andere 
week. In de bijlage vindt u het zwemrooster. 
 

Groep 7/8 
Voorstellen van de Rederijkers in Zierikzee  
Op dinsdagavond 4 september gaan we naar de voorstelling van de 
Rederijkers in Zierikzee. De voorstelling ‘Hef het glas’ wordt gespeeld in 
diverse kamers en de tuin van het pand Oude Haven 35 te Zierikzee. De 
aanvang is om 20.00 uur. We verzamelen om 19.15 uur op de parkeerplaats 
bij school. De kinderen worden na de voorstelling thuis afgezet. Woensdag 5 
september mogen de kinderen uitslapen en hoeven pas om 9.30 uur te 
beginnen op school. Voor alle kinderen die niet van uitslapen houden; er is 
een juf aanwezig dus je mag gewoon om 8.30 uur naar school komen.  
Op de website: www.rederijkerszierikzee.nl kunt u informatie vinden over de 
voorstelling. 
 

Schoolfotograaf 
Vrijdag 31 augustus komt de schoolfotograaf. Broertjes/zusjes die (nog) niet 
bij ons op school zitten, kunnen ook op de foto. Ze hebben daarvoor de 
gelegenheid tussen 12.00 uur en 13.00 uur. 
 

Informatieavond 

Op maandagavond 3 september a.s. houden we een informatieavond voor 
alle ouders/verzorgers. Om 19.00 uur bent u van harte welkom in de 
onderbouwgroepen (1, 2, 3, 4). De informatie duurt ongeveer een half uur tot 
drie kwartier. Om 19.45 uur is er pauze. Om 20.00 uur is de informatieavond 
voor de ouders van de bovenbouwgroepen (5, 6, 7, 8). Ook deze informatie 
duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier. Van harte welkom maandag! 
 

Staking 

Woensdag 12 september staken de meeste basisscholen in de provincies 
Zeeland en Zuid-Holland. Ook het team van de Meerpaal staakt deze dag en 
daarom zal op woensdag 12 september de school gesloten zijn. 
 

Overblijfkrachten gevraagd 
Voor het overblijven zijn wij op zoek naar nieuwe (groot)ouders die graag ook 
een handje helpen bij het overblijven… Is het iets voor u/jou om een of twee 
keer in de maand op dinsdag of vrijdag te helpen bij het overblijven? Meer 
mag natuurlijk ook, maar niets is verplicht. Vindt u dit leuk, vraag meer 
informatie aan juf Marian (groep 1) of Marisca IJzelenberg (de moeder van 
Niels en Lieke). Juf Marian en Marisca coördineren het overblijven.  
 

Met vriendelijke groet, 

Team van de Meerpaal 

 

Met vriendelijke groet, 
Team van de Meerpaal 
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Bezoek onze website! 

demeerpaal.obase.nl 
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