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Aan de ouders en/of verzorgers,
Algemene mededelingen
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Algemene mededelingen
Nieuws per groep
Agenda
Oproepje Volleybalvereniging Forza

Uitnodiging voor de info-avond
Woensdagavond 4 september wordt u uitgenodigd op school.
Om 19.00 uur kunt u naar de klas van uw keuze. Dit keer is er maar één ronde.
Om 19.30/19.45 uur is er pauze. Daarna is er om 20.00 uur een presentatie van de
gemeente en Albert Heijn over de uitbreiding en de verbouwing.
Voor onze school, onze leerlingen, ouders en collega’s heeft dit behoorlijk wat gevolgen.
We hopen daarom dat u allen aanwezig kunt zijn, zodat u op de hoogte blijft van alle
ontwikkelingen. Aan het eind is er ook gelegenheid om informeel vragen te stellen.
De voorlichting duurt tot ongeveer 21.00 uur en is in de gemeenschapsruimte van de
school. We hopen op een grote opkomst.
Schoolpleingein
U heeft al via Parro een uitnodiging gehad om vrijdagmiddag 6 september a.s. ons
schoolplein te bezoeken. Van 14.00 uur tot 17.00 uur zijn er allerlei activiteiten voor
kinderen en ouders. We hopen dat we u allemaal op deze middag zien.

Nieuws per groep
Bijlage(n)



Pieter Zeeman Experience
Zwem4daagse Laco

Verjaardagen
Augustus
31/8 – Inas Yousef
September
03/9 – Milan Feijtel
05/9 – Siwaar Al Haj Ali
07/9 – Jayden Geelhoed
07/9 – Jaylinn Geelhoed
17/9 – Anne Jumelet
23/9 – Adam Heikal
25/9 – Anas Yousef
30/9 – Roan Willemse

Groep 7 en groep 8
Voorstelling Rederijkers
Op dinsdagavond 3 september gaan de kinderen van groep 7 en groep 8 naar een
voorstelling van de Rederijkers in Zierikzee. Deze toneelgroep speelt deze avond over de
jaren 70. De voorstelling begint om 20.00 uur. We vertrekken om 19.00 uur bij school.
Dit keer vindt de voorstelling plaats in het clubgebouw van de scouting in Zierikzee (van
Veenlaan). Voor groep 8: Wie wil rijden (en gratis meekijken)? Graag melden bij juf
Yolande. De kinderen worden na afloop thuis gebracht. We wensen ouders en kinderen
een fijne voorstelling toe.
Groep 8
Pieter Zeeman Experience
Beste leerling uit groep 8,
Hoe zal het zijn in het voortgezet onderwijs? Dat moet je zelf ervaren! We kunnen je van
alles over Pieter Zeeman vertellen, maar we ontvangen je liever bij ons op school. We
hebben een mooi programma voor je samengesteld met lessen in allerlei vakken. Onze
docenten laten je nieuwe dingen ontdekken. In de ene les ligt de nadruk op leren door
weten (een theorieles), in de andere les op leren door doen (een praktijkles). Je mag
kiezen wat je leuk vindt. Je kiest per blok (kleur) één vak. Zo kan je alvast proeven aan
wat komen gaat.
Het experience-programma
We hebben in dit schooljaar drie experience-blokken met voor elk vak drie lesdagen. Je
kunt uit ieder blok (kleur) één vak kiezen. Dit vak krijg je dan drie keer. Natuurlijk mag je
verspreid over het schooljaar drie blokken komen. Maar als je één blok meedoet is dat
natuurlijk ook goed. We moeten er op letten dat de lesgroepen niet te groot worden. We
plaatsen daarom op volgorde van inschrijving.

VAN HARTE GEFELICITEERD!

Binnenkort krijg je op school de agenda van de experience-lessen op papier samen met
een flyer met uitleg over hoe je je kunt inschrijven. Op onze website is ook informatie te
vinden, klik hier om naar onze website te gaan. Omdat de eerste experience-lessen al
over twee weken beginnen, sturen we je de agenda alvast digitaal toe (zie bijlage). Dan
kun je alvast nadenken of je mee wilt doen en voor welk vak je je wilt inschrijven. Wees
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Nieuwe leerlingen
 Na de zomervakantie zijn er vijf
nieuwe leerlingen op school
gekomen. Het zijn Luuk
Groep 4
Jumelet, Lucy van Klinken, Mik
Onderwerpc
Versluis en Fieke van den Berg
Tekst
in groep 1 en Mees Elzinga in
groep 5. We wensen jullie een
hele fijne tijd op de Meerpaal!

op tijd, want vol is vol. De ervaring van vorige keer leert dat de inschrijving snel gaat.
We hopen dat je komt!
Met vriendelijke groet,
P.J. van der Gaag MA MME
rector

Agenda
Informatieavond – woensdag 4 september 2019
Schoolpleingein – vrijdag 6 september 2019
Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal

Vind jij volleyballen misschien ook leuk?
De vakantie zit er weer op, jullie zijn al weer een week naar school geweest, en ook de
volleybaltrainingen gaan weer beginnen!
Als je graag eens een keertje wil komen kijken, ben je van harte welkom.
Vanaf 27 augustus trainen we iedere dinsdagavond van 18:45 tot 19:45 uur in de Vanger.
Als je komt, graag even een mailtje naar j.terwoert@kpnmail.nl met daarin je naam en
het mobiele nummer van een ouder. Je mag drie keer komen kijken, voordat je beslist of
je blijft of niet.
Groetjes,
Annemarie Terwoert, Forza

O.b.s. de Meerpaal
Postbus 53/4310 AB
Dreef 4/4311 AK
Bruinisse
(0111) 481742
demeerpaal@obase.nl
demeerpaal.obase.nl

