
 

 Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal 

 

Nieuwe leerling 

Na de meivakantie zijn er drie 
nieuwe kinderen gekomen  in 
groep 1. Het zijn: Angelica van 
der Schoor, Feline de Ronde en 
Daan Zwager. 

We wensen Angelica, Feline en 
Daan veel (leer)plezier op de 
Meerpaal! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

31 mei  2018  

Jaargang 15,  nummer 31  

Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal 

Aan de ouders en/of verzorgers, 

 

 

 

Zwemdiploma-C groep 5 

Vorige week hebben vijf kinderen uit groep 5 hun C-diploma behaald. Het zijn 
Esmee, Ties, Nikki, Feline en Bas. Allemaal van harte gefeliciteerd. 
 

Juffenmiddag groep 4 

Op donderdagmiddag 21 juni vieren juf Nelleke en juf Franny  juffenmiddag. 
Bij goed weer is het in de tuin van juf Franny in Schuddebeurs (zwempak, 
handdoek meenemen) en anders is het ’s middags op school. Er zijn ouders 
met auto’s geregeld. Om 12.45 uur gaan we weg en we zijn om 15.15 uur 
weer terug op school. Wij hebben er zin in! Juf Nelleke en juf Franny. 
 

Schoolreis groepen 1 en 2 
Op donderdag 28 juni gaan de kinderen van de groepen 1 en 2 op schoolreis 
naar ’t Klok’uus in ’s Heer Arendskerke.  De kinderen worden om 8.50 uur op 
school verwacht. We vertrekken met de bus om 9.00 uur vanaf het 
parkeerterrein bij AH en om ongeveer 14.00 uur hopen wij weer terug te zijn 
op school. In het Klok'uus is een nieuwe regel: Het is voor kinderen 

VERPLICHT om BUITEN dichte schoenen te dragen en BINNEN 

sokken! De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen. 
Bij ’t Klok’uus krijgen de kinderen frites, snacks, limonade en een ijsje. De 
kosten hiervoor bedragen € 17,50 per kind. Wilt u dit bedrag overmaken op 
de rekening van de school: NL25 RABO 0349 7155 48 t.n.v. Stichting Obase, 
onder vermelding van de naam en groep van uw zoon/dochter. 
Voor ouders die werken…, de juffen zijn gewoon aanwezig vanaf 8.15 uur en 
tot 15.15 uur.  
 

Schoolreis groepen 3, 4 en 5 

Op dinsdag 5 juni gaan we met de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 op 
schoolreis naar Drievliet. (Zie bijlage.) 
 

Schoolkamp groepen 6 en 7 

Op donderdag 14 en vrijdag 15 juni bivakkeren de kinderen van de groepen 6 
en 7 op de camping van Port Zélande aan de 
Brouwersdam. Zij overnachten daar in tentjes en gaan allerlei leuke 
activiteiten ondernemen, zoals klimmen, kanoën en er staan een zwerftocht 
en een hoogteparcours op het programma. De ouders hebben hiervoor een 
brief gekregen. De kinderen krijgen volgende week het kampboekje mee. 
 

Schoolkamp groep 8 

Van dinsdag 12 juni t/m vrijdag 15 juni gaan de kinderen van groep 8 op 
schoolkamp naar kampeerboerderij de Mus’donck in Liempde. Ook de ouders 
van groep 8 hebben inmiddels informatie hiervan gekregen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Team van de Meerpaal 
 

Inhoud 
Zwemdiploma C - 5 

Juffenmiddag - 4 
Schoolreis - 1/2 

Schoolreis - 3/4/5 
Schoolkamp - 6/7 

Schoolkamp - 8 
 

  
 
   
 
 
 

 

  

  

  

 

 

Verjaardagen   

 01/06 – Elize Huizinga 

 04/06 – Senna Giljam 

 04/06 – Jesse Zoutendijk 

 05/06 – Isa Giljam 

 09/06 – Boris van der Meer 

 11/06 – Daan von Unen 

 11/06 – Mats von Unen 

 12/06 – Benjamin van Helden 

 14/06 – Liam Abdellaoui 

 19/06 – Eva Habraken 

 20/06 – Mirte Klink 

 

Van harte  

gefeliciteerd! 

Bijlage 

 

 Schoolreis  
groep 3, 4 en 5 
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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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