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19 december  2019  

Jaargang 17,  nummer 17  

Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal 

Aan de ouders en/of verzorgers, 
 

 

 

Inhoud 
Algemene mededelingen 

Nieuws per groep 
Agenda 

Algemene mededelingen 
Kerstfeest op de Meerpaal 
Vanmiddag vieren we kerst met een *kerstbuffet van 17.30 - 18.30 uur. 
Vanaf 17.15 uur kunnen de gerechten in de klas worden gebracht. 
 

Na het buffet gaan de kinderen onder begeleiding van hun leerkracht naar 
buiten, waar we een "openluchttheater" hebben opgebouwd.  Van 18.30-circa 
19.00 uur kijken we samen naar een kerstspel, opgevoerd door de leerlingen 
van de groepen 1, 2 en 8 met de titel: 

"De IJskoningin" 
Wij vinden het leuk om ook de ouders, opa's en oma's hiervoor uit te 
nodigen.  U bent daarom vanaf 18.30 uur welkom op het schoolplein om naar 
ons kerstspel te komen kijken. Voor een warm drankje wordt gezorgd!  
Na afloop (rond 19.00 uur) kunnen jullie je zoon/dochter mee naar huis nemen. 
De kinderen worden vrijdagochtend 20 december weer op school verwacht en 
luiden om 11.45 uur de kerstvakantie in! 
 

* Groep 5 t/m 8: bord, beker en bestek meenemen… 
 

Schalen, schotels, borden etc. die zijn meegebracht voor het kerstbuffet kunnen 
vrijdagochtend worden opgehaald of meegegeven met uw kind. 
 
Vacatures 
Door overplaatsing, ziektes, overspannen- en pensioengaande collega’s vinden 
er in de kerstvakantie een aantal verschuivingen bij Obase plaats. Wij als 
Meerpaalteam hebben door die verschuivingen van personeelsleden ook te 
maken met vacatures. Deze zijn tot dit moment nog niet opgelost. Dit betreft bij 
ons groep 5/6 op maandag,  groep 6/7 op vrijdag en misschien groep 4 op 
maandag en dinsdag. Zo gauw we vanuit Obase nieuws krijgen, laten we u dat 
weten. 
 
Kerstvakantie 
Op vrijdag 20 december hebben de kinderen om 11.45 uur kerstvakantie. Op 
maandag 6 januari verwachten we de kinderen weer terug op school. 
 

Nieuws per groep  

Groep 4 
Gefeliciteerd 
Woensdagmorgen zijn Tom en Femke uit groep 4 geslaagd voor hun 
zwemdiploma C. Tom en Femke, van harte gefeliciteerd!  
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Verjaardagen   
 

December 

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  

GEFELICITEERD!  

Bijlage(n) 

 

 Kerstfeest  
Hervormde Kerk 
 

Nieuwe leerling 
 

Deze week kwam er een 
nieuwe leerling in groep 1. Het 
is Joris van den Berg. We 
wensen Joris heel veel 
(leer)plezier op de Meerpaal. 
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 Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal 

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 2019/2020 

 Kerstvakantie – vrijdag 20 december 2019 om 11.45 uur 

 Studiedag - vrijdag 21 februari 2020 (kinderen vrij) 
 
 
 

 

O.b.s. de Meerpaal 

 

Dreef 4/4311 AK  

Bruinisse 

 

(0111) 481742 

demeerpaal@obase.nl 

demeerpaal.obase.nl 

 


