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Aan de ouders en/of verzorgers,
Algemene mededelingen

Inhoud
Algemene mededelingen
Nieuws per groep
Agenda

Damtoernooi
Vier teams van de Meerpaal doen woensdag 11 december mee aan het
kampioenschap dammen van Schouwen-Duiveland. Twee teams in de categorie
groep 5/6 en twee teams in de categorie groep 7/8.
Het toernooi vindt dit schooljaar plaats in Oosterland op de Bogermanschool. Het
toernooi begint om 14.15 uur en eindigt om 17.00 uur. Ouders mogen natuurlijk
komen kijken. We wensen onze dammers alvast veel succes! Zijn er misschien
ouders die willen brengen of halen? Laat het even weten aan meester Ad.

Nieuwe leerling




Vandaag komt er een
nieuwe leerling in groep
1. Het is Rozemarijn
Slootweg. We wensen
Rozemarijn heel veel
(leer)plezier op de
Bijlage(n)
Meerpaal.


Schoolschaatsen
Volgende week gaan de kinderen van de groepen 5/6, 6/7 en 8 schoolschaatsen
op de kunstijsbaan in Zierikzee. Bij ‘nieuws per groep’ leest u wanneer en hoe
laat. Enkele aandachtspunten:
Handschoenen en een helm dragen is verplicht op de ijsbaan, anders mogen
kinderen er niet op en dat zou jammer zijn! Zowel helmen als schaatsen zijn
gratis beschikbaar bij de ijsbaan. Handschoenen dienen zelf meegenomen te
worden. Mochten kinderen zelf schaatsen meenemen, let er dan op dat Noren
verboden zijn op deze baan.

Verjaardagen
December
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
Januari (t/m kerstvakantie)
01/01 – Malak Alibrahim
01/01 – Abdulrahman Alibrahim
01/01 – Eslam Alibrahim

Iedereen maakt voor deze avond een gerecht, waarmee het buffet wordt gevuld.
Jullie kunnen op een lijst aangeven, wat er wordt meegebracht. Deze lijsten
hangen bij iedere klas aan de deur.
Na het kerstbuffet vindt van 18.30 tot 19.00 uur een kerstspel plaats op het
schoolplein. Onder het genot van een heerlijk glas Glühwein of warme
chocolademelk, genieten we dan samen van het kerstspel en wensen elkaar
prettige feestdagen toe.

01/01 – Ahd Alibrahim
04/01 – Fabienne Vane

Rond 19.00 uur gaan de kinderen met hun ouders weer naar huis.

VAN HARTE

Kerstvakantie
Op vrijdag 20 december hebben de kinderen om 11.45 uur kerstvakantie t/m 5
januari. Op maandag 6 januari verwachten we de kinderen weer terug op school.

GEFELICITEERD!
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Nieuws per groep
Groep 6/7
Schoolschaatsen
Op donderdag 12 december gaan de kinderen van groep 6/7 schoolschaatsen op de
kunstijsbaan in Zierikzee van 14.00 uur tot 15.00 uur. We zijn dan niet op tijd terug op school.
Houdt u er dus rekening mee dat uw zoon/dochter iets later thuis komt deze middag.
Groepen 5/6 en 8
Schoolschaatsen
Op vrijdag 13 december gaan de kinderen van de groepen 5/6 en 8 naar Zierikzee om te
schaatsen van 14.00 uur tot 15.00 uur. We zijn dan niet op tijd terug op school. Houdt u er dus
rekening mee dat uw zoon/dochter iets later thuis komt deze middag. Wie kan met ons rijden?
Graag doorgeven aan juf Anneloes of juf Barbarba.
Groep 8
Pontes Pieter Zeeman op 15 januari 2020
 middagprogramma van 13.15-16.30 uur
 avondprogramma van 19.15-21.30 uur
Het middagprogramma is vooral gericht op brugklassers (ouders mogen ook
aansluiten) Om 14.00 uur is er een algemene voorlichting in het restaurant
van de school.
Het avondprogramma bestaat uit verschillende voorlichtingen en rondleidingen
door de school (leerlingen mogen ook mee).
RGO op 18 januari 2020
 van 10.00-15.00 uur op de locaties Kon. Julianaweg, Schoolstraat en Langeweg.
Ostrea lyceum Goes
 vmbo Bergweg 4 op 14 januari 2020 van 15.00-18.30 uur
 mavo 's-Heer Elsdorpweg 16 januari 2020 17.15 & 19.45 uur
 havo/vwo Fruitlaan 20 en 21 januari 2020 om 19.00 uur

Agenda/kalender 2019-2020




Schoolschaatsen – donderdag 12 december 2019; groep 6/7
Schoolschaatsen – vrijdag 13 december 2019; groep 5/6 en 8
Studiedag - vrijdag 21 februari 2020 (kinderen vrij)

Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal

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