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Aan de ouders en/of verzorgers,
Algemene mededelingen
Nieuwe ouderraadsleden gezocht
Wij zijn op zoek naar ouders die zich kandidaat willen stellen als lid van de ouderraad.
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Agenda

Nieuwe leerling



Deze week zijn er twee nieuwe
leerlingen in groep 1. Het zijn
Jan Wzesniewski en Norah
Polak. We wensen Jan en
Bijlage(n)
Norah heel veel (leer)plezier
op de Meerpaal.

Verjaardagen
Februari
09/02 – Alison Huizinga
09/02 – Nathan Jazdzweski
09/02 – Quint Voogd
10/02 – Bartosz Ratajczyk
11/02 – Nova van der Meer
12/02 – Floor Versluis
13/02 – Ties van den Houten
16/02 – Luca Köppen
22/02 – Niels Kostense
Maart
03/03 – Julianne Slootweg
08/03 – Laura Hoek
08/03 – Laura Ludka
13/03 – Esmee Tessers
14/03 – Mirthe Giljam
14/03 – Jin Habets
15/03 – Arne Hoogerwerf
15/03 – Lisa van Popering
VAN HARTE
GEFELICITEERD!

Wat doet de ouderraad?
De leerkrachten organiseren in samenwerking met ouderraadsleden allerlei activiteiten,
waarbij vooral praktische ondersteuning wordt geboden. De leden van de ouderraad
hebben zitting in commissies. Zij werken hierin samen met de teamleden om zowel
schoolse-, als buitenschoolse activiteiten te organiseren en te ondersteunen. Namens
de directie en het team is de directeur en/of een van de teamleden bij de
ouderraadsvergaderingen aanwezig. De jaarlijks terugkomende activiteiten zijn:
sinterklaasfeest, kerstviering, paasviering, uitstapjes e.d.
Lijkt het u leuk om op een positieve en opbouwende manier zich in te zetten voor de
school en de kinderen, creatief bezig te zijn en mee te denken? Aarzel dan niet. Meld u
zich dan vóór 21 februari 2020 aan als kandidaat. U kunt dit doen door een mail te
sturen naar de directie van de school: demeerpaal@obase.nl.
Nieuwsflits
Volgende week verschijnt er geen nieuwsflits. De eerstvolgende nieuwsflits krijgt u weer
op donderdag 20 februari a.s.
Carnaval
Op donderdagmiddag 20 februari vieren we met de hele school carnaval. De kinderen
mogen deze middag verkleed naar school komen. Vrijdag 21 februari zijn de kinderen
vrij i.v.m. de studiedag van het personeel. Dan gaat de voorjaarsvakantie in. We zien
alle kinderen weer graag op school op maandag 2 maart 2020.

Nieuws per groep
Groep 1 en 2
Lettermuur
De komende week staat de letter K van Kus centraal in de groepen 1 en 2. De kinderen
mogen spullen mee naar school nemen met de letter K.
Voorstelling “Het Boompje”
Dinsdag 11 februari gaan we met de kinderen van de groepen 1 en 2 naar de
voorstelling “Het Boompje” in theater de Mythe in Goes. De bus vertrekt om ongeveer
12.00 uur vanaf school en we zijn om 15.00 uur weer terug op school. We eten met de
kinderen voor we weg gaan. Wilt u uw zoon/dochter deze dag een lunchpakket
meegeven?
Groep 5/6
Australië staat in brand!
Een gebied al bijna drie keer zo groot als Nederland is verwoest. Gewonde en
uitgedroogde koala's verliezen hun thuis en kunnen nergens anders heen. Dit gaat de
kinderen van groep 5 en groep 6a aan het hart en ze komen in actie. De kinderen
zamelen zoveel mogelijk geld in voor de actie SOS Koala van het Wereld Natuur Fonds.
Met dit geld kunnen ze de koala's helpen met medicijnen, voedsel en water en kunnen
ze zo snel mogelijk hun leefgebieden herstellen.
U kunt deze actie op twee manieren ondersteunen: door uw gift af te geven aan de
kinderen* van groep 5/6a of door uw bijdrage over te maken via de actiepagina van de
klas: https://rangers.wwf.nl/actie/soskoala/deheleklasvoordekoala
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* De kinderen willen er wel wat voor doen! Als tegenprestatie gaan zij op pad… om karweitjes voor u te
doen, lege flessen op te halen, boekenleggers maken en nog veel meer…
Vandaag stond op de voorpagina van de PZC een mooi artikel over de inzamelingsactie. Misschien heeft u
het wel gezien! Hopelijk levert dit nog meer geld op voor de koala's! Hieronder de link voor als u het
artikel online nog eens na wilt lezen.
https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/de-koala-is-een-schatje-daarom-doen-kinderen-uit-bru-hunstinkende-best-om-geld-voor-ze-in-te-zamelen~af55a8b4/
De koala is een schatje. Daarom doen kinderen uit Bru hun
stinkende best om geld voor ze in te zamelen | SchouwenDuiveland | pzc.nl
De koala is een schatje. Daarom doen kinderen uit Bru hun
stinkende best om geld voor ze in te zamelen. Mees Benard
(8) uit Bruinisse is een jonge Freek Vonk.
www.pzc.nl

Groep 8
EHBO-diploma
Alle leerlingen van groep 8 hebben vanochtend hun EHBO diploma behaald.
Van harte gefeliciteerd jongens en meisjes!!!
De kinderen hebben vandaag van Johan
Goudzwaard ook een hele indrukwekkende les
gekregen over brandwonden. Hij verstaat de kunst om
kinderen bewust te maken van de ernstige gevolgen van
spelen met vuur en het afsteken van vuurwerk.
De leerlingen werden uitgedaagd om na te denken over
symbolen van gevaarlijke stoffen op schoonmaakmiddelen
e.d.
In een you-tube filmpje zagen we de
enorme steekvlammen die ontstaan na het aanmaken van
een BBQ met spiritus. Ook de beelden van brandwonden
bij kinderen in het brandwondencentrum Beverwijk
hadden een behoorlijke impact.
Deze indrukwekkende les heeft bij de kinderen veel teweeggebracht en we hopen dat ze wel 10x na zullen
denken voordat ze met vuur(werk) gaan spelen! Met hun behaalde EHBO diploma weten onze leerlingen
in ieder geval heel goed hoe ze eerste hulp moeten verlenen bij brandwonden: "Eerst water, de rest komt
later!"

Agenda 2019/2020



Carnaval - donderdagmiddag 20 februari 2020
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
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