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Inhoud 
Algemene mededelingen 

Nieuws per groep 
Agenda 

Algemene mededelingen 
Schoolfoto’s 
Vandaag krijgen de kinderen een kaartje mee van de schoolfotograaf met 
daarop de code die u nodig heeft om de foto’s te bestellen. 
 
Schoolfruit 
Onze school is één van de vele basisscholen die weer mag meedoen aan 
EU-schoolfruit. EU-Schoolfruit ondersteunt scholen die leerlingen een 
gezonde boost willen geven. De school krijgt gratis fruit en groente. Drie 
stuks per leerling per week, twintig weken lang (vanaf half november t/m 
half april). Tijdens de twintig weken schoolfruit krijgen de kinderen ook 
schoolfruitlessen, digibordlessen en smaaklessen.  
 
Studiedagen 
Op vrijdag 11 oktober 2019 zijn de kinderen vrij in verband met een 
studiedag van de leerkrachten. Op vrijdag 21 februari 2020 is er ook een 
studiedag gepland. Ook deze dag zijn de kinderen vrij. We proberen alle 
andere nascholingsuren  en vergaderingen zoveel mogelijk buiten de 
lesuren van de kinderen te plannen.  
 
Politieauto op het schoolplein 
Een van de (peuter)ouders van Kibeo, dhr. Erik Duffener komt donderdag 
10 oktober de politieauto bij de peuters van Kibeo laten zien. De 
politieauto zal daarom donderdagmorgen op het schoolplein staan.  
De sirene zal vast getest worden ;-) 
 

Nieuws per groep 
Groep 2 
Hout voor de timmerhoek 
Wie heeft restjes hout over voor de timmerhoek. De kinderen van groep 2 
zijn er erg blij mee…! 
 
Groep 5 t/m 7 
Fietsenkeuring 
Op dinsdag 8 oktober worden de fietsen van de kinderen van de groepen 
5 t/m 8 door medewerkers van Veilig Verkeer Nederland gekeurd. Als een 
fiets goedgekeurd wordt, krijgt de fiets een ‘goedgekeurd’ sticker. De 
kinderen ontvangen ook een keurigsrapport. Misschien een goede tip voor 
de ouders om de fiets van uw zoon/dochter voor dinsdag alvast te 
controleren op veiligheid. Enkele tips waar u op kunt letten: stuur, bel, 
banden, reflectie, remmen, zadel, goed werkende verlichting. Dit alles 
uiteraard met als doel de verkeersveiligheid te verhogen. 
 

Verjaardagen   
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 

 

November 

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!  

Bijlage(n) 
 

 Kleurplatenactie VBW 

 Brief rapportgesprek 
groep 8 

 Code schoolfotograaf 
 

STUDIEDAGEN (kinderen vrij) 

vrijdag 11 oktober 2019 
vrijdag 21 februari 2020 
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Groep 8 
Uitnodiging gesprek eerste rapport 
De ouders van de leerlingen van groep 8 krijgen een uitnodiging mee voor het eerste 
rapportgesprek in november a.s. (zie bijlage) 
 
Project duurzame energie 
De afgelopen weken hebben de leerlingen van groep 8 hard gewerkt aan het project 
Duurzame Energie; Er is een prachtige maquette gebouwd  over de overstap van fossiele 
brandstoffen naar duurzame energiebronnen, ofwel: energietransitie. Er zijn huizen 
gebouwd, voorzien van zonnepanelen, flatgebouwen met groenvoorziening op de daken, 
een elektriciteitscentrale, kerncentrale, windmolenpark en hoogspanningsmasten. 
De kinderen hebben aan alle leerlingen van onze school hun project gepresenteerd en 
allerlei weetjes met hen gedeeld.  
 
Robin en Lars schrijven er het volgende over: 
Wij kregen mooie boeken van het Zeeuws Genootschap hierover en we waren net bezig 
met dit onderwerp in de klas. We vinden het niet leuk om alleen uit boeken en 
werkboeken te leren want dat is best saai. We mochten een project doen over duurzame 
energie. Dat betekent dat het natuurvriendelijk is en niet vervuilend. Duurzame 
energiebronnen zijn de zon, wind en water. We hebben dat allemaal verwerkt in ons 
project en het aan de hele school laten zien. We hadden ook de krant gebeld, maar die 
wilden jammer genoeg niet komen. Als de ouders of opa's en oma's nog willen komen 
kijken mag dat best hoor! de tentoonstelling is deze week nog in de leertuin te zien! 
We hebben ook nieuwe "uitvindingen" bedacht, zoals lava uit de aarde gebruiken als 
warmtebron en een sportschool waar je d.m.v. spierkracht energie op kunt wekken. Het 
was heel leuk om te doen. 
 
Robin en Lars 

 
 
Met vriendelijke groet,  
Team van de Meerpaal 
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