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Nieuws per groep 

Aan de ouders van groep 6 en 7 
We zijn dit jaar heel  vaak op excursie geweest, leerzaam en leuk, 
cultureel en wat minder cultureel , 
maar steeds heel erg leuk. We hebben 
dit kunnen doen,  omdat er altijd 
ouders bereid waren om te rijden en 

te begeleiden. Nogmaals heel erg 
bedankt daarvoor, ook namens de 
kinderen van groep 6  en 7.  

 

Overblijfkrachten gevraagd 

Bij het overblijven zijn er een aantal ouders die stoppen met 
de begeleiding van het overblijven, o.a. omdat hun 
zoon/dochter de school verlaat. We zijn daarom op zoek naar 
nieuwe ouders die graag ook een handje helpen bij het 
overblijven… Vindt u dit leuk, meldt u het dan bij juf Marian 
a.u.b. 
 

Hoofdluis 

We hebben een melding gehad van hoofdluis in groep 8. 
Controleer uw zoon/dochter thuis ook nog, zodat u niet voor 
verrassingen komt te staan als u op vakantie gaat.  

 

Zomervakantie 

Vrijdag 6 juli a.s. om 11.45 uur begint de zomervakantie. We 
wensen alle kinderen en hun ouders een hele fijne 
zomervakantie. We zien de kinderen graag op maandag 20 
augustus weer terug op school.  
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team van de Meerpaal 
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Verjaardagen   

 06/07 – Floortje van den Houten 

 08/07 – Hanaa Al Haj Ali 

 09/07 – Levi Deurloo 

 10/07 – Tim Habets 

 18/07 – Jessica Oorbeek 

 19/07 – Demi Joppe 

 20/07 – Tom Benard 

 20/07 – Bas van der Werf 

 21/07 – Julia Zwager 

 22/07 – Kiran Kampen 

 23/07 – Misha Izeboud 

 24/07 – Leonie van Strien 

 26/07 – Lieke IJzelenberg 

 02/08 – Daniel Oorbeek 

 05/08 – Aart Maaskant 

 10/08 – Evelijn Korporaal 

 11/08 – Noah Maaskant 

 14/08 – Fayha Lopatka 

 19/08 – Djaz van den Ouden 

 20/08 – Jennifer Huizinga 

 28/08 – Luuk Benard 

 28/08 – Bjorre van Galen 

 28/08 – Cheyenne Geelhoed 

 

Van harte  

gefeliciteerd!  
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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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