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Aan de ouders en/of verzorgers,
Algemene mededelingen
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.
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Agenda

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.


Verjaardagen
December
13/12 – Maartje Bal
31/12 – Erik Jonker
Januari (t/m kerstvakantie)
01/01 – Malak Alibrahim
01/01 – Abdulrahman Alibrahim
01/01 – Eslam Alibrahim
01/01 – Ahd Alibrahim
04/01 – Fabienne Vane
06/01 – Michiel Uil
07/01 – Julia Hoek
08/01 – Jarda van der Bie
08/01 – Sem Versluis
10/01 – Levi van den Ouden
11/01 – Mees van ‘t Hof
VAN HARTE

Uitreiking financiële bijdrage
Gisteravond was de uitreiking van de subsidie die wij van Windpark “de
Krammer” hebben gekregen. Onze leerlingenraad heeft de prijs in ontvangst
genomen. We hebben een bedrag van € 9.800,- gekregen voor de aanschaf van
“the gamer”. Dit om ons schoolplein extra aantrekkelijk te maken.
We vinden dat de kinderen dit inmiddels wel verdienen. Ook het Nutsfonds
heeft ons financieel gesteund met een mooie bijdrage. Ook dankzij het geld dat
is opgehaald met “Schoolpleingein” kunnen we als eerste school van Zeeland
overgaan tot de aanschaf van dit mooie speelattribuut. Overigens een grote
pluim voor de dames van de ouderraad die de initiatieven hiervoor namen.
“The gamer” is inmiddels besteld en wordt in het voorjaar op het schoolplein
geplaatst. In de gang (prikbord) op school vindt u meer informatie hierover.
Wisseling van leerkrachten de Meerpaal en de Oosterburcht
Op de Oosterburcht vertrekt de kleuterjuf naar de school voor speciaal
onderwijs in Zierikzee. Juf Petra levert haar dag op de Meerpaal in en gaat als
kleuterjuf op de Oosterburcht aan de slag. Volgende week hopen we u
duidelijkheid te kunnen geven wie de vacature van Petra gaat invullen. We zijn
hierbij afhankelijk van onze stichting Obase.

Nieuws per groep
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).

GEFELICITEERD!
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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

Kerstfeest op de Meerpaal
Op donderdag 19 december 2019 organiseren wij ons traditionele
Kerstbuffet van 17.30-18.30 uur
Het is de bedoeling, dat iedereen iets maakt voor dit buffet.
Op de deur van ieder klaslokaal hangt een lijst, waarop u
kunt opschrijven wat u maakt.
Bespreekt u even met de leerkracht welke hoeveelheden
worden gemaakt? We willen namelijk voorkomen dat er veel
over blijft.
Vanaf 17.15 uur kunnen de gerechten worden gebracht,
zodat we om 17.30 uur met het kerstbuffet kunnen beginnen.

Ná het kerstbuffet (om 18.30 uur) volgt er op het schoolplein Kerstvoorstelling

“De IJskoningin”
Alle leerlingen en hun ouders/grootouders worden hiervoor van harte
uitgenodigd.
Onder het genot van een heerlijk glas glühwein of warme
chocolademelk, genieten we dan samen van het kerstspel en wensen
elkaar prettige feestdagen toe.
Rond 19.00 uur gaan de kinderen met hun ouders weer naar huis.
Groep 5 t/m 8: Graag aan uw zoon/dochter een tasje meegeven met
een bord, beker en bestek.

Agenda/kalender 2019/2020





Schoolschaatsen – vrijdag 13 december 2019; groep 5/6 en 8
Kerstbuffet/Kerstvoorstelling – donderdag 19 januari 2019
Kerstvakantie – vrijdag 20 december 2019 om 11.45 uur
Studiedag - vrijdag 21 februari 2020 (kinderen vrij)
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Dreef 4/4311 AK
Bruinisse
(0111) 481742
demeerpaal@obase.nl
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