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Nieuws per groep 
Groep 1 
Verjaardag juf Marian 
Op dinsdag 9 oktober viert juf Marian haar verjaardag. De kinderen mogen 
deze dag verkleed naar school komen en hoeven geen eten en drinken mee 
te nemen. 
 
Groep 3 
Groepslezen 
In tegenstelling tot eerdere berichten willen we in groep 3 toch heel graag 
starten met groepslezen na de HERFSTvakantie. Het groepslezen is gepland 
op maandag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.30 uur  tot 9.00 uur.  
Per leesdag hebben we 6 á 7 lees (groot)ouders nodig. We willen starten op 
maandag 22 oktober. Graag voor de herfstvakantie opgeven bij Anoushka of 
Yolanda. Alvast bedankt! 
 

Juffenruil 
Op vrijdag 12 oktober is juf Marian afwezig. Juf Franny werkt deze dag voor 
haar. Op donderdag 15 november is juf Franny afwezig, maar dan is juf 
Marian gewoon in groep 1. 
 

Vacatures in de ouderraad 

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

Als u interesse heeft dan kunt u dit doorgeven aan j.olree@obase.nl. U kunt 

zich nog tot de herfstvakantie kandidaat stellen. Mochten er teveel 

kandidaten zich aanmelden, dan worden er natuurlijk verkiezingen 

georganiseerd. 

 

Schoenmaatjes 

Dit najaar doet onze school mee met Schoenmaatjes. Dit is een actie van 

Edukans, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met 

schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in landen 

als Ghana en Sri Lanka. In de bijlage vindt u een brief met alle informatie over 

deze actie en de kinderen krijgen een folder mee naar huis waar o.a. in staat 

wat wel en niet in de doos mag. We versieren de schoenendozen op school. 

 

Fietsenkeuring 

Volgende week woensdag worden de fietsen van de kinderen van de groepen 
5, 6 en 7/8 gekeurd door medewerkers van Veilig Verkeer Nederland. Als een 
fiets goedgekeurd wordt, krijgt de fiets een ‘goedgekeurd’ sticker. Misschien 
een goede tip voor ouders om de fiets van uw zoon/dochter te controleren 
komende week…? Denk aan verlichting, rem en stuurinrichting. Dit alles 
natuurlijk met één doel: het vergroten van de verkeersveiligheid. 
 

Bijlage 

 

 Schoenmaatje 
informatiebrief voor ouders 

 Schoenmaatje folder (krijgen 
de kinderen mee) 

Verjaardagen   

 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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Pleintjesactiviteiten 

Vanaf dinsdag 28 oktober vinden er iedere dinsdagmiddag van 15.15 uur to 16.30 uur 

pleintjesactiviteiten plaats. Het wordt georganiseerd door de stichting SMWO. De kinderen 

kunnen daar gratis aan meedoen.  

 

Herfstvakantie 

Van maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober is het herfstvakantie. De kinderen zijn deze week vrij! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team van de Meerpaal 
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Bezoek onze website! 

demeerpaal.obase.nl 
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