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Jaargang 16,  nummer 4  

Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal 

Aan de ouders en/of verzorgers, 

 

 

 

Inhoud 
Bru 550 jaar 

Studiedag Obasepersoneel 
Overblijfkrachten gevraagd 

 
 

  
 
   
 
 
 

 

  

  

  

 

 

Verjaardagen   

 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 

 

 CJV uitnodiging  

Bru 550 jaar 

Zoals u weet, vieren we morgen met de scholen het 550 jarig bestaan van 
Bruinisse. 
Het nieuwe volkslied van Bru is al geoefend dankzij een aantal enthousiaste 
dames. (nogmaals onze dank hiervoor). 
Morgenochtend spelen de kinderen van de groepen 1, 2 en 3 op het 
kleuterplein. De organisatie van Bru 550 jaar heeft twee springkussen 
beschikbaar gesteld. 
De kinderen van de groepen 4 en 5 gaan zwemmen in AquaDelta. 
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 gingen eerst naar Aua-Vitesse om 
diverse waterspelen te beoefenen. Aangezien er echter geen toezicht is 
vanuit deze organisatie, is besloten om dit programmaonderdeel te wijzigen. 
Deze kinderen gaan morgen naar het voetbalveld van Bruse Boys. Zij spelen 
daar een informele voetbalcompetitie. 
Al deze activiteiten vinden plaats tussen ongeveer 9.30 uur en 11.00 uur. Om 
11.45 uur is iedereen weer op school. 
 
De kinderen van de groep 7/8 is gevraagd om te serveren tijdens de 
mosselmaaltijd. 
De kinderen die kunnen, gaan met juf Yolande om 16.45 uur vanaf school 
naar “het mosselkookpunt”. 
Willen de ouders de kinderen daar om 18.30 uur weer ophalen? Wanneer de 
kinderen wel alleen naar huis mogen, wilt u dit dan aan de juf doorgeven? 
 

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! 

 

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  

 


