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Nieuws per groep 
Groepen 1 en 2 
Appels plukken 
Op maandag 24 september gaan de kinderen van de groepen 1 en 2 naar de 
appelboomgaard van de familie Houtekamer in Bruinisse. We vertrekken om 
ongeveer 8.45 uur. De kinderen krijgen daar een rondleiding en mogen appels 
plukken. Wilt u uw zoon/dochter deze ochtend laarzen aandoen en een tas of 
een emmertje meegeven? Vervoer is geregeld! 
 
Groep 5 
Tafels en klokkijken 
Op het moment zijn de kinderen in groep 5 bezig met de tafels en het 
klokkijken. We oefenen hier heel veel mee, maar voor veel kinderen is het fijn 
als er thuis ook aandacht aan besteed wordt. Klokkijken kan makkelijk 
geoefend worden tijdens de activiteiten van de dag. We oefenen met analoge 
en digitale tijden. Ook wordt er bijvoorbeeld gevraagd hoe lang iets duurt en 
hoe laat het dan is. Voor de tafels zou u ook thuis een tafelkaart kunnen 
maken waar de tafels die beheerst worden op staan. De kinderen mogen op 
school aangeven wanneer ze een tafel kennen en deze opzeggen. 
 
Groepen 5 en 6 
Keet in de kerk 
Op woensdag 3 oktober gaan de kinderen van de groepen 5 en 6 (onder 
schooltijd) naar een voorstelling van KEET IN DE KERK in Zierikzee. Heeft u tijd 
en vindt u het leuk om met de kinderen te rijden? Geef dit dan even door aan 
de leerkracht van uw zoon/dochter. Volgende week leest u hierover meer in 
de nieuwsflits. 
 

Groep 7/8 
Oproep studieles 

 Welke ouder/opa of oma wil ons helpen om de studieles in groep 
7/8  te begeleiden? 

 Wanneer? Inde periode van donderdag 27 september t/m donderdag 
29 november 2018. 

 Tijd? Van 14.30-15.15 uur. 

 Wat wordt van u verwacht? U bent spelleider(-ster) van een groepje 
van 4 kinderen.  In spelvorm leren de kinderen allerlei taalkundige 
weetjes en hebben op die manier veel plezier in het leren! 

   
Er hebben zich momenteel al vier ouders aangemeld, we hebben er nog 
minstens twee nodig om van start te kunnen gaan. Als u meer wilt weten, 
kom dan gerust even langs! 

  

 

Bijlage 

 

 Scouting Bruinisse 
Girl Power Event 

Verjaardagen   

 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 

 30/10 – Ivar Willemse 

 31/10 – Esmee Ooms 

 03/11 – Myke Verspeten 

 04/11 – Nikki Ooms 

 

Van harte gefeliciteerd!  



 

 Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal 

Kinderboekenweek – Engelse week 

De kinderboekenweek is van woensdag 3 oktober t/m vrijdag 12 oktober. Het thema dit jaar is: 
VRIENDSCHAP! We combineren de kinderboekenweek met onze jaarlijkse Engelse week, 
uiteraard ook in het thema FRIENDSHIP! 
 

Schoolfotograaf 

Vandaag krijgen de kinderen een kaartje mee van de schoolfotograaf. Daarop staat een 
inlogcode waarmee u op de site van de schoolfotograaf de gewenste foto’s kunt bestellen. 
 

Agenda 

Studiedag Obasepersoneel – vrijdag 28 september, de kinderen zijn deze dag vrij! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team van de Meerpaal 
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Bezoek onze website! 
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