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Nieuws per groep 
Groep 2 
Verjaardag juf Els, juf Barbara en juf Kirsten 
Morgen vieren de drie juffen van groep 2 hun verjaardag. 
 
Groep 6 
Juf Yvonne afwezig op maandag 28 en dinsdag 29 januari 
Juf Yvonne is volgende week twee dagen afwezig. Er is voor deze twee dagen 
vervanging geregeld. 
 
Groep 7/8 
CG Graphics educatie 
Vanmiddag kregen we bezoek van dhr. Godschalk van CG Graphics educatie. 
Binnen enkele minuten waren alle kinderen razend enthousiast over hetgeen 
hij vertelde over vloggen. Het was al snel duidelijk dat veel kinderen over dit 
onderwerp heel veel wisten! 
Er werd gesproken over challenges, pranken, editten en Enzo Knol; voor de 
meeste leerlingen geen onbekende begrippen! Dhr. Godschalk liet een aantal 
voorbeelden zien van vloggers en wees de leerlingen erop dat er wel een 
aantal dingen zijn waarop je moet letten als je gaat vloggen: 

 minderjarigen moeten toestemming van hun ouders hebben om een 
youtube kanaal te mogen openen; 

 je mag niemand filmen zonder daarvoor eerst toestemming te 
hebben gekregen van die persoon; 

 je mag geen filmpjes maken die een gevaar vormen voor je 
gezondheid. 

Hij wees er ook op dat grote bedrijven en bekende modemerken vloggers 
benaderen om reclame te maken voor hun product; daarvan moet je je wel 
bewust zijn. De positieve kanten van het maken van een vlog zijn: creatief 
bezig zijn, leuke, grappige en interessante onderwerpen bedenken, goed 
kunnen spreken, goed kunnen presenteren, jezelf voorstellen e.d. 
Nadat hij een aantal nuttige tips had gegeven over het maken van goede 
filmopnames, mochten de leerlingen zelf een filmpje maken (dat uitdrukkelijk 
niet op youtube komt te staan). Volgende week volgt een tweede les, waarin 
de leerlingen de gemaakte opnamen gaan editten.  
 
Groep 8 
EHBO 
Volgende week donderdag (31 januari) is er voor de leerlingen van groep 8 
geen EHBO. De week daarna (donderdag 7 februari) hebben de kinderen hun 
examen. Dit examen wordt afgenomen door vrijwilligers van de afdeling 
Bruinisse in de brandweerkazerne. 
 

 

Verjaardagen   

 26/01 – Lars Uil 

 30/01 – Sophie de Ronde 

 05/02 – Mika de Keijzer 

 05/02 – Juriaan Ooms 

 09/02 – Alison Huizinga 

 09/02 – Nathan Jazdzewski 

 09/02 – Quint Voogd 

 10/02 – Bart Ratajczyk 

 

Van harte gefeliciteerd!  
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Landelijke gedichtendag 

Donderdag 31 januari a.s. is de landelijke gedichtendag. Ook op de Meerpaal besteden we hier 
aandacht aan. ’s Middags zijn er in de leertuin voordrachtjes en toneelstukjes. 
 

Studiedag 

Op woensdag 10 april is er een studiedag extra gepland. Het Meerpaalteam is bezig met 
de opleiding voor kindercoach (net als de collega’s van de andere Obase-scholen). 
Alle studiedagen staan onderaan de nieuwsbrief vermeld. 

 
Bijlagen 

1. Discozwemmen Laco 
2. Uitnodiging Scouting vriendinnetjes 

 

Agenda 

Landelijke gedichtendag – donderdag 31 januari 2019 
Studiedag – woensdag 13 februari 2019 
Obase studiedag The Move – woensdag 20 februari 2019 
Obase studiedag The Move – woensdag 10 april 2019 
Obase studiedag The Move – vrijdag 21 juni 2019 
Pleintjesactiviteiten – iedere dinsdagmiddag van 15.30 uur to 16.30 uur 
 

 


