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Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal 

Aan de ouders en/of verzorgers, 

 

 

 

Inhoud 
Nieuws per groep 

Parro 
Mosselloop 
Schoolfruit 

Volleybal 
 
 

  
 
   
 
 
 

 

  

  

  

 

 

Nieuws per groep 
Groepen 3 en 4  
Wakzwemmen 
Alle kinderen van de groepen 3 en 4 zijn geslaagd voor het wakzwemmen. Proficiat! 
 
Groep 4 
Herfstwandeling 
Op woensdag 7 november gaan de kinderen van groep 4 onder leiding van de 
natuurouders een herfstwandeling maken in het Gadrabos. We vertrekken om 8.30 
uur en zijn om 12.00 uur weer terug op school. Wilt u uw zoon/dochter laarzen en 
kleding aan doen dat vies mag worden? De kinderen hoeven deze ochtend geen eten 
en drinken mee te nemen. Vervoer is geregeld. 
 

Parro 

Nog niet alle ouders hebben zich aangemeld bij Parro. Misschien hebt u de 
uitnodiging in de e-mail gemist? Laat het dan even weten, dan krijgt u een nieuwe 
uitnodiging. In die uitnodiging vindt u een koppelcode. Deze kunt u gebruiken om een 
Parro-account aan te maken: 

 Klik op de groene knop ‘Accepteer uitnodiging direct’, vul de koppelcode in 
(waarschijnlijk staat de code er al) en klik op de groene knop ‘Koppelcode 
verzilveren.  

 Vervolgens kunt u een Parro-account aanmaken. Klik op de groen knop 
‘Maak een nieuw Parro-account. U vult daar uw e-mailadres en een zelf te 
kiezen wachtwoord in. Klik op de groene knop ‘Ga verder’.  

 Als laatste vult u nog uw voornaam en achternaam in. Klik daarna op de 
groene knop ‘Ga verder’. 

 Ter controle van uw e-mailadres krijgt u een e-mail met een bevestigingslink. 
Vergeet niet om met dit linkje uw account te bevestigen.  

 U kunt nu direct beginnen. Succes! 
 

Misschien lukt het u niet? Kom gerust even langs bij de leerkracht van uw 
zoon/dochter en vraag of zij u willen helpen. 
 

Mosselloop 

Zaterdag 10 november wordt de Mosselloop weer in Westenschouwen door 
atletiekvereniging Delta Sport georganiseerd. Kinderen van groep 3 t/m groep 8 
kunnen, verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën, een kilometer hardlopen 
door het bos. Wanneer uw zoon of dochter dit leuk vindt, kan het aanmeldingsbriefje 
op school ingeleverd worden (zie bijlage). We organiseren dit dan met de school. 
 

Schoolfruit 

Vanaf week 46 krijgen we weer (gratis) schoolfruit op school. Drie dagen in de week 
wordt dit voor de kinderen geleverd. 
 

 Volleybal 

De kinderen kregen gisteren een briefje mee waarin ze uitgenodigd worden om te 
komen volleyballen op ons schoolplein op woensdag 14 en/of woensdag 21 
november (12.15 uur). Het strookje kunnen ze op school inleveren. 
 
 
 

Bijlage 

 

 Stapavond 

 Mosselloop 

Verjaardagen   

 03/11 – Myke Verspeten 

 04/11 – Nikki Ooms 

 06/11 – Ilona Hoogerwerf 

 08/11 – Sofie Hoek 

 10/11 – Roos Bal 

 19/11 – Femke Roon 

 28/11 – Bas Ruitenbeek 

 

Van harte gefeliciteerd!  
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Met vriendelijke groet, 

Team van de Meerpaal 
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Bezoek onze website! 

demeerpaal.obase.nl 
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