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Nieuws per groep 
Groepen 1 en 2 
Appels plukken 
Afgelopen maandag brachten de kleuters een bezoek aan de boomgaard van 
de familie Houtekamer. We kregen een rondleiding langs de sorteermachine, 
de koelcel, de bijen in de boomgaard en in de boomgaard mochten de 
kleuters net zoveel appels en peren plukken als ze konden dragen. De 
ochtend werd afgesloten met een glas heerlijke appelsap. We bedanken de 
familie Houtekamer voor deze leuke en leerzame ochtend. 
 

Lettermuur 
Deze week staat de letter ‘K’ van Kinderboekenweek centraal in de groepen 1 
en 2. De kinderen mogen spullen met een ‘K’ meenemen.  
 
Groep 4 
Stageweek juf Janine 
Volgende week maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag heeft juf Janine 
stageweek. Zij werkt dan al deze dagen. Op donderdag is juf Nelleke 
aanwezig.  
 
Groepen 5 en 6 
Keet in de kerk 
Op woensdag 3 oktober gaan de kinderen van de groepen 5 en 6 naar een 
voorstelling van KEET IN DE KERK in Zierikzee. De voorstelling begint om 11.00 
uur. Tussen 12.15 uur en 12.30 uur zijn we weer terug bij school. 
 

Vacatures in de ouderraad 

In de ouderraad zijn er vacatures ontstaan door het vertrek van twee leden in 

onze ouderraad. Heeft u interesse? dan kunt u dit doorgeven aan 

j.olree@obase.nl. Mochten er teveel kandidaten zich aanmelden, dan worden 

er natuurlijk verkiezingen georganiseerd. 

 

Gratis schoolfruit 

Van half november tot half april wordt er op school weer gratis fruit geleverd. 

 

Kinderboekenweek 

De opening van de kinderboekenweek is op donderderdag 4 oktober. De 
kinderen mogen deze ochtend in hun mooiste kleren naar school komen met 
hun lievelingsboek of een boek met als thema: “Vriendjes’. Bij de ingang is er 
een verrassing! 
Oproep: Als er oma’s of opa’s, vaders of moeders zijn die graag willen komen 
voorlezen op school dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de 
desbetreffende leerkracht.  

  

Bijlage 

 

 Uitnodiging Pieter Zeeman  
informatieavond speciaal 
aanbod (groep 7/8) 

Verjaardagen   

 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!  
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Creskids 

Op donderdag 4 oktober treden de Creskids (het leerlingorkest van Crescendo) om 19.00 uur op 
in 't Opper in Bruinisse. Kinderen die het leuk vinden om te komen kijken/luisteren, zijn 
natuurlijk van harte welkom met hun ouders. 
 

Studiedag Obasepersoneel 

Zoals we de afgelopen weken al hebben aangekondigd zijn de kinderen vrijdag 28 september 
vrij i.v.m. een studiedag voor het Obasepersoneel.  

 

Pleintjesactiviteiten 

Vanaf dinsdag 28 oktober van 15.15 uur to 16.30 uur vinden de pleintjesactiviteiten plaats. Het 

wordt georganiseerd door de stichting SMWO. De kinderen kunnen daar gratis aan meedoen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Team van de Meerpaal 
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Bezoek onze website! 

demeerpaal.obase.nl 
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