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Aan de ouders en/of verzorgers, 

 

 

 

Inhoud 
Algemene mededelingen 

Nieuws per groep 
Agenda 

Algemene mededelingen 
Landelijke stakingsdag 
Op woensdag 6 november is er een landelijke staking van het onderwijs. Ook de 
Meerpaal doet aan deze staking mee. Dit betekent dat de kinderen van groep 3 
t/m 8 ook deze dag vrij zijn. 
 
Bezoek inspectie op de Meerpaal 
Vandaag bezoekt de inspectie onze school. Er worden bezoeken gebracht in 
verschillende klassen. Er vinden diverse gesprekken plaats met de leerlingenraad, 
leerkrachten, directie en bestuur. Wanneer de uitkomst bekend is, laten we u dat 
natuurlijk weten. 
 
De werkzaamheden met betrekking tot de nieuwbouw van Albert Heijn 
Bij onze entree staan “buurtmaatjes” die er voor zorgen dat de kinderen veilig 
naar school kunnen lopen. De gemeente constateert dat ook de hoek Stenen 
pad/Nieuwstraat gevaarlijke situaties oplevert. De vraag aan onze school is of er 
ouders zijn die tijd hebben om toezicht te houden op dit gevaarlijke punt. Dit 
geldt voor de komende weken tijdens de verbouwingswerkzaamheden daar. Het 
betreft natuurlijk de tijden wanneer de scholen aan- en uitgaan. Als u interesse 
heeft, wilt u dit dan op school melden? 
 
Sinterklaas in Bruinisse 
Sinterklaas komt zaterdag 23 november naar Bruinisse. In de bijlage vindt u een 
brief met meer informatie hierover. Kaartjes voor het theater in ‘t Dorpsuus 
en/of voor de kinderdisco in Jeugdsoos de Pul kosten € 3 per kind en zijn vanaf 
volgende week te koop bij de juf van uw zoon/dochter. 
 
Het huis van Sinterklaas 
Op donderdag 28 november gaan de kinderen van groep 3 en 4 een bezoek 
brengen aan het Huis van Sinterklaas. Op maandag 2 december gaan de 
kinderen van groep 2 erheen en op dinsdag 3 december mogen de kinderen van 
groep 1 er een bezoekje brengen. 
 
Sinterklaas op school 
Op donderdag 5 december komt Sinterklaas zijn verjaardag vieren met de 
kinderen op school. 

 
Schoolmaatschappelijk werk op de basisschool 
Is uw kind op school wat teruggetrokken en stil? Of juist angstig en boos? Heeft 
uw kind moeite om zich op school te concentreren? Wordt uw kind gepest? Zijn 
er andere problemen voor uw kind op school? Dan kunt u terecht bij het School 
Maatschappelijk Werk . 
SMWO verzorgt het School Maatschappelijk Werk op OBS de Meerpaal. Een kind, 
dat ondersteuning nodig heeft, kan via de school worden aangemeld. Dit gebeurt 
in overleg en met toestemming van de ouders. Ouders worden altijd betrokken 
bij het traject dat voor het kind wordt ingezet. 

 

Verjaardagen   
 

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 

 

December 

01/12 – Sham Yousef 

06/12 – Julian Wesdorp 

07/12 – Feline Willemse 

08/12 – Mara van den Berg 

08/12 – Nikki Snoek 

12/12 – Marit van den Hoek 

13/12 – Maartje Bal 

31/12 – Erik Jonker 

 

VAN HARTE  

GEFELICITEERD!  

Bijlage(n) 
 

 Sinterklaas in Bruinisse 
 

Nieuwe leerling 
 

  

  



 

 Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal 

Na de aanmelding maken we kennis met het kind om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Door 
middel van gesprekjes, oefeningen en spelletjes gaan we samen werken aan een oplossing. Zo 
gebruiken wij vaak het spel Schatgravers. In Schatgravers wordt gekeken naar de waardevolle 
eigenschappen (schatten) van jezelf en de ander. We kijken naar de dingen die al goed gaan, om 
juist het positieve te benadrukken. De gesprekjes en oefeningen vinden onder schooltijd en op 
school plaats. Er zijn geen kosten aan verbonden. SMW is laagdrempelig, kortdurend en 
preventief.  
Het School Maatschappelijk Werk is onderdeel van het ondersteuningsteam op school, samen 
met de intern begeleider en de jeugdverpleegkundige van de GGD. Vaak is de inzet van het 
ondersteuningsteam voldoende voor een kind om weer vooruit te kunnen. Als blijkt dat er een 
andere vorm van hulp nodig is, zal er voor worden gezorgd, dat het kind bij de juiste instantie of 
organisatie terechtkomt voor hulp. 

 

Nieuws per groep 
Groep 1 en groep 2 
Lettermuur 
De kinderen mogen deze week nog spullen meenemen naar school met de letter S. 
 
Groep 4 
Zwemmen met kleding – woensdag 20 november 
In verband met de landelijke stakingsdag op woensdag 6 november zijn de kinderen vrij. Het 
zwemmen met kleren aan is verzet naar woensdag 20 november a.s. 

 
Groep 8 
Museabezoek 
De kinderen van groep 8 gaan vrijdag 1 november op bezoek bij het Brouws Museum en de 
Burghse Schoole. We vertrekken om 8.30 uur vanaf school met de bus. Graag zien we de 
kinderen om 8.15 uur in de klas, zodat we op tijd kunnen vertrekken. We lunchen bij het 
museum, dus graag een lunchpakket meegeven. We zijn rond 15.15 uur weer terug op school. 
Het programma vult de hele dag, dus er is geen gym vrijdagmiddag. 
 

Agenda/kalender 2019-2020 

 Museabezoeken – vrijdag 1 november 2019; groep 8 

 Landelijke stakingsdag - woensdag 6 november 2019 

 Het huis van Sinterklaas - donderdag 28 november 2019; groep 3 en groep 4 

 Het Huis van Sinterklaas - maandag 2 december 2019; groep 2 

 Het huis van Sinterklaas - dinsdag 3 decmeber 2019; groep 1 

 Verjaardag Sinterklaas op school -  donderdag 5 december 2019 

 Studiedag - vrijdag 21 februari 2020 (kinderen vrij) 

 
Met vriendelijke groet,  
Team van de Meerpaal 
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