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Inhoud 
Algemene mededelingen 

Nieuws per groep 
Agenda 

Algemene mededelingen 
Verbouwingsnieuws Albert Heijn 

In de bijlage vindt u brief over de herinrichting centrum Bruinisse. 
 
Kinderboekenweek 
Op donderdag 3 oktober openen wij de kinderboekenweek op de 
Meerpaal. Het thema dit jaar is “reizen”.  
Alle kinderen mogen deze ochtend verkleed naar school komen als 
reiziger met een koffer/tas of rugzak. Denk aan astronaut, strandtoerist, 
bergbeklimmer, fietser, deftige dame, president… kortom, iedereen reist. 
We hopen samen een hele mooie kinderboekenreis te maken. Waar we 
heen gaan is geheim! 
Vergeet die dag je zelfgemaakte paspoort niet. 
 
Gratis schoolfruit 
Van half november tot half april wordt er op school weer gratis fruit 
geleverd. 
 
Studiedagen 
Net als alle andere basisscholen van Obase, volgen de collega’s van de 
Meerpaal een studie over het coachen van kinderen. De eerste studiedag  
is op vrijdag 11 oktober 2019. Dit is de vrijdag voor de herfstvakantie. De 
tweede studiedag is op vrijdag 21 februari 2020. De kinderen zijn deze 
twee dagen dus vrij. We proberen alle andere nascholingsuren  en 
vergaderingen zoveel mogelijk buiten de lesuren van de kinderen te 
plannen.  
 

Nieuws per groep 
Groep 1 
Juffenwissel 
Volgende week hebben juf Marian en juf Franny een dag gewisseld. Juf 
Marian is er een keer op donderdag en juf Franny op vrijdag. 
 
Appels plukken 
Op maandag 30 september gaan de kinderen van de groepen 1 en 2 naar 
de appelboomgaard van de familie Houtekamer in Bruinisse. We 
vertrekken om ongeveer 8.45 uur. De kinderen krijgen daar een 
rondleiding en mogen appels plukken. Wilt u uw zoon/dochter deze 
ochtend laarzen aandoen en een tas of een emmertje meegeven?  
Als er ouders zijn die met ons willen rijden, graag! Geef dit dan even door 
aan  de juf van uw zoon/dochter. Bij slecht weer gaat het niet door. Als dat 
zo is, geven we dat via Parro aan u door. 
 

Verjaardagen   
September 

30/9 – Roan Willemse 

 

Oktober 

18/10 – Madelief Bal 

18/10 – Elise Raas 

19/10 – Martin van Popering 

26/10 – Stijn Jumelet 

30/10 – Ivar Willemse 

31/10 – Esmee Ooms 

 

VAN HARTE  

GEFELICITEERD!  

Bijlage(n) 
 

 Informatiebrief 
verbouwing Albert Heijn 

 Open dag 
Scouting Bruinisse 
 

STUDIEDAGEN (kinderen vrij) 

vrijdag 11 oktober 2019 
vrijdag 21 februari 2020 
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