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7 november  2019  

Jaargang 17,  nummer 11 

Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal 

Aan de ouders en/of verzorgers, 

 

 

 

Inhoud 
Algemene mededelingen 

Nieuws per groep 
Agenda 

Algemene mededelingen 
Sinterklaas in Bruinisse 
Sinterklaas komt zaterdag 23 november naar Bruinisse. Kaartjes voor het theater 
in ‘t Dorpsuus en/of voor de kinderdisco in Jeugdsoos de Pul kosten € 3 per kind 
en zijn 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. 

 

Nieuws per groep 
Groep 1 
Juffenwissel 
Op donderdag 14 november is juf Marian in groep 1 en op vrijdag 15 november is 
juf Franny er dan. 
 
Groep 1 en groep 2 
Lettermuur 
De kinderen mogen deze week spullen meenemen naar school met de letter R 
van Regen. 
 
Groep 3 en 4 
Zwemmen met kleding 
Op woensdag 13 november gaan de kinderen van groep 3 met kleren aan 
zwemmen en op woensdag 20 november gaan de kinderen van groep 4 met 
kleren aan zwemmen. Wilt u uw zoon/dochter kleding meegeven? Het 
zwemkledingadvies vindt u in de bijlage. 

 
Groep 7 en 8 
Informatieavond Pieter Zeeman 
Op 19 november aanstaande is er een informatieavond op de Pieter Zeeman 
Zierikzee. Tijdens deze avond kunnen voorlichtingen worden bezocht over het 
speciaal aanbod en een algemene voorlichting over de afdelingen binnen de 
school. In de bijlage vindt u de uitnodiging. 
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Verjaardagen   
 

November 

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) 
 

 Brief Pieter Zeeman (7/8) 

 Balletschool Prelude 

 Winterfair Oranjekoor 

 Zwemkledingadvies (3/4) 
 

Nieuwe leerling 
 

  

  



 

P a g i n a  2 | 2 
 

 Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal 

Agenda/kalender 2019-2020 

 Met kleding zwemmen – woensdag 13 november 2019; groep 3 

 Met kleding zwemmen – woensdag 20 november 2019; groep 4 

 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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Bruinisse 
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