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Verjaardagen   

 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 

 Deze week kwam er een 
nieuwe leerling in groep 1. 
Het is Milan Feijtel. Milan, 
een hele fijne tijd op de 
Meerpaal gewenst! 

Bijlage 

 

 Talenteninstuif  
GV DeltaSport 

 Pieter Zeeman Experience 

 

Nieuws per groep 
Groep 6 

Open monumentendag 

In het kader van Open monumentendag,  brengt groep 6 op vrijdagmiddag  7 

september een bezoek aan de Brusea. We vertrekken om 13.00 uur en zijn 

om 15.15 uur weer op school terug.  Juf Yvonne gaat mee. 

 

Groep 7/8 

Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs 

Op dinsdag 11 september om 19.00 uur komen er drie leerkrachten van de 

Pontes Pieter Zeeman de ouders en de kinderen informeren over het 

voortgezet onderwijs. De kinderen van groep 7/8 zijn dus ook van harte 

welkom op deze avond.  

 

Pieter Zeeman Experience 

Pontes Pieter Zeeman organiseert voor zowel theoretisch als praktisch 

geschoolde leerlingen diverse leuke lessen op de komende 

woensdagmiddagen (zie bijlage). Kinderen hoeven zich niet van te voren aan 

te melden. De aanvangstijden zijn om 14.30 uur en om 16.15 uur worden de 

lessen afgesloten.  

 

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. 

 

Bru 550 jaar 

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 september zijn er twee feestdagen i.v.m. het 

550-jarig bestaan van Bruinisse. Op vrijdag zijn er activiteiten voor de 

kinderen georganiseerd van 9.30 uur tot 11.00 uur.  

 Voor de kinderen van de groepen 1, 2 en 3 worden er op het schoolplein 

springkussens geplaatst. De kleuterjuffen hebben een circuit 

georganiseerd.  

 De kinderen van de groepen 4 en 5 gaan zwemmen in het zwembad van 

Aquadelta. Het vervoer van de kinderen is geregeld.  

 De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 gaan kanovaren, beachvolleyballen 

en suppen (standup peddeling) bij Aquavitesse. We gaan er op de fiets 

naartoe. Voor deze kinderen is het verstandig badkleding, een 

badhanddoek en sportkleding mee te nemen. 

 

Studiedag Obasepersoneel 
Op vrijdag 28 september is er voor een aantal scholen van Obase een 

studiedag georganiseerd. Dit betreft ook de Meerpaal. De kinderen zijn deze 

dag vrij! 

 



 

 Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal 

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.  

 

Nieuws van Kibeo 

Bij Kibeo de Meerpaal gaat het goed! We spelen nog heerlijk veel buiten en knutselen erop los 

met het thema Onder Water. Hebben jullie onze kwallen zien hangen op de groep? Omdat er 

zoveel nieuwe baby's aangemeld zijn hebben we een nieuwe babyswing en een fijne grote 

grondbox waarin ze lekker ongestoord kunnen spelen. Gezellig! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team van de Meerpaal en team van Kibeo de Meerpaal 
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Postbus 53/4310 AB 

Dreef 4 

4311 AK Bruinisse 

 
(0111) 481742 

nieuwsflits@obase.nl 

 
Bezoek onze website! 

demeerpaal.obase.nl 
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