
 

 Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
  
 

29 november  2018  

Jaargang 16,  nummer 14 

Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal 

Aan de ouders en/of verzorgers, 

 

 

 

Inhoud 
Nieuws per groep 

Sinterklaas op school 
Kerstmusical 

Kerstvakantie 
Pleintjesactiviteiten 
Obase Studiedagen 

Agenda 
 
 

  
 
   
 
 
 

 

  

  

  

 

 

Nieuws per groep 
Groep 1 t/m 4 

Sinterklaasmuziek (live) 

Op vrijdagochtend 30 november komt de echtgenoot van juf Petra met zijn 

muziekinstrumenten naar school! We gaan dan sinterklaasliedjes zingen met elkaar. 

 

Groep 7/8 

Bureau Halt - Vuurwerk 

Esra en Hanaa vertellen: Vandaag kwam er een mevrouw van bureau Halt iets 

vertellen over vuurwerk en overlast rond de jaarwisseling. We deden een quiz met 

vragen over vuurwerk. Er waren allerlei vragen over  vuurwerk: waar je het mag 

kopen, hoe oud je moet zijn en wanneer je het mag afsteken. 

Wij mogen  in ieder geval nog geen vuurwerk uit categorie 2 kopen en mogen het ook 

niet zelf afsteken. Anders moet je naar bureau Halt en krijg je taakstraf en moet je 

een werkstuk of zo maken.  

We weten nu dat vuurwerk levensgevaarlijk kan zijn. Rond de jaarwisseling zijn er 

heel veel slachtoffers van vuurwerk. Meestal zijn de slachtoffers niet diegenen die 

het vuurwerk zelf afsteken. Je mag pas vuurwerk afsteken op 31 december vanaf 

18.00 uur tot 02.00 uur.  Je moet dus heel goed oppassen als je in de buurt staat van 

mensen die vuurwerk afsteken. Er kan zomaar een vuurpijl in je capuchon van je jas 

komen en dan sta je zo in brand. 

 

Sinterklaas op school 

Op dinsdag 4 december komt Sinterklaas zijn verjaardag vieren met de kinderen op 

school. Deze morgen hoeven de kinderen geen eten en drinken voor de 

ochtendpauze mee te nemen. Zoals gewoonlijk komt de Sint weer aan om 8.30 uur 

op ons schoolplein. 

 

Kerstmusical 

Op woensdag 19 december en donderdag 20 december treden de kinderen voor u 

op in een Engelstalige kerstmusical “Scrooge”. De voorstellingen beginnen om 19.00 

uur en vinden plaats in het Dorpshuis. U krijgt volgende week een officiële 

uitnodiging. 

 

Kerstvakantie 

Na twee avonden kerstmuscials zijn de kinderen op vrijdag 21 december de hele dag 

vrij. Zij hebben dan kerstvakantie. We verwachten alle kinderen op maandag 7 

januari 2019 weer terug op school. 

 

Pleintjesactiviteiten 

Iedere dinsdagmiddag vinden er pleintjesactiviteiten plaats van 15.30 uur tot 16.30 

uur op het schoolplein. Een medewerker van het SMWO organiseert activiteiten voor 

de kinderen. Bij slecht weer vinden de activiteiten plaats in de sporthal. Aan deze 

activiteiten zijn geen kosten verbonden. 

 

 

 

Verjaardagen   

 01/12 – Sham Yousef 

 06/12 – Julian Westdorp 

 07/12 – Feline Willemse 

 08/12 – Mara van den Berg 

 08/12 – Nikki Snoek 

 12/12 – Marit van den Hoek 

 29/12 – Lévano Buijs 

 31/12 – Erik Jonker 

 01/01 – Abdulrahman Alibrahim 

 02/01 – Ahd Alibrahim 

 04/01 – Fabienne Vane 

 06/01 – Michiel Uil 

 08/01 – Jarda van der Bie 

 08/01 – Sem Versluis 

 10/01 – Levi van den Ouden 

 11/01 – Mees van ’t Hof 

 12/01 – Jente Huis In ‘t Veld 

 

Van harte gefeliciteerd!  

Bijlage 
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 Obase studiedagen 

De Meerpaal doet dit jaar samen met de andere basisscholen van Obase mee aan een cursus 
“kindercoaching”. Deze cursus duurt een aantal dagen. Er zijn woensdagmiddagen- en avonden gepland, 
maar ook twee vrijdagen. Dit zijn vrijdag 8 februari 2019 en vrijdag 14 juni 2019. De kinderen zijn deze 
dagen vrij. Noteert u dit alvast in uw agenda. 

 
Agenda 

Sinterklaasmuziek (live), groepen 1 t/m 4 – vrijdagochtend 30 november 2018 

Sinterklaasfeest op school, alle groepen – dinsdag 4 december 2018 

Schooldamkampioenschap, groep 5 t/m 8 – woensdagmiddag 12 december 2018  

Voorlichtingsavond VO, groep 7/8 – donderdag 13 december 2018 

Kerstmusical, groepen 2, 4, 6, 7 en 8 – woensdag 19 december 2018 

Kerstmusical, groepen 1, 3, 5, 7 en 8 – donderdag 20 december 2018 

Kerstvakantie – vrijdag 21 december 2018 t/m 4 januari 2019 

Obase studiedag The Move – vrijdag 8 februari 2018 

Studiedag – woensdag 13 februari 2018 

Obase studiedag The Move – vrijdag 14 juni 2019 

Studiemiddag – dinsdag 18 juni 2019 

 

 

 


