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Nieuws per groep 
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. Met name op de donderdag 
hebben we nog ouders tekort. 
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. 
 

Wakzwemmen 
Op woensdag 24 oktober gaan de kinderen van groep 3 met zwemles wakzwemmen. 
Wilt u hiervoor uw kinderen kleding meegeven, volgens de diploma eisen? U vindt 
deze in een bijlage bij deze nieuwsflits. 
 

Lege schoenendozen voor de schoenmaatjesactie 

Veel kinderen hebben al een schoenendoos gevuld met mooie spulletjes voor 
kinderen in Ghana, Sri Lanka of een ander land waar het niet altijd vanzelfsprekend is 
dat kinderen naar school kunnen. Uw kunt thuis de sticker in de folder op de doos 
plakken en de barcode activeren. Mocht u geen folder (meer) hebben dan is dat geen 
probleem. U kunt via de site van Edukans Schoenmaatjes een nieuwe barcode 
aanvragen. Ook als dit niet lukt is dat geen probleem en kan uw kind de doos gewoon 
op school inleveren. Op school hebben we ook nog stickers met een barcode. Vraagt 
u er naar bij Ad Fluijt. Maandag 22 oktober kunnen de dozen nog ingeleverd worden 
in de klas.  Kinderen versieren de dozen op school. 
OPROEP: Als u nog een extra lege schoenendoos hebt thuis, zijn we daar heel blij 
mee op school. Dan kunnen we zoveel mogelijk kinderen een doos laten vullen en 
versieren. 
 

Tevredenheidsonderzoek 

Binnen de stichting Obase is het gebruikelijk om periodiek een 
tevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren onder de leerkrachten, leerlingen en/of 
ouders en verzorgers van alle Obase-scholen. 
Na de herfstvakantie is het weer tijd voor zo’n onderzoek. Bij deze al vast enige 
informatie vooraf: 

- Beekveld en Terpstra heeft de opdracht gekregen om een 
tevredenheidsonderzoek uit te voeren 
(Er is een verwerkersovereenkomst met B en T in het kader van de AVG, de 
wet op de privacy) 

- Ouders/verzorgers krijgen hiervoor vanuit B en T een uitnodiging per gezin 
via de mail 

- Ouders/verzorgers hebben op basis van vrijwilligheid de keuze om de 
enquête wel of niet in te vullen 

- Afmelden voor het onderzoek kan via tevredenheidsonderzoek@obase.nl 
We hopen uiteraard op een zo groot mogelijke respons. 

 

Volleybaltraining 

Op dinsdag 23 oktober vindt er een volleybaltraining plaats op het schoolplein. Het 
begint om 15.15 uur (na schooltijd). Vind je het leuk om eens te proberen of zit je 
misschien al op volleybal…? Kom en doe mee! Het is voor iedereen! En… het is gratis. 

Bijlage 

 

 Uitnodigingsbrief Parro 

 Uitnodiging kindermiddag 

 Zwemkledingadvies (groep 3) 

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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Parro 

Na de herfstvakantie willen we graag gebruik gaan maken van Parro. Op de informatieavond bent u 
hierover geïnformeerd. In de brief die bij deze nieuwsflits wordt meegestuurd, leest u er meer over. Ook 
op www.parro.com kunt u hierover meer lezen. 

 

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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