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Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal 

Aan de ouders en de kinderen, 

 

 

 

Inhoud 
Algemene mededelingen 

Nieuws per groep 
 

Algemene mededelingen 
Toestemming publicatie foto’s en video’s 
Via verschillende media laten wij u met foto’s en video’s zien waar 
we op school mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens 
verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, 
schoolreisjes en lessen.  
Als school zijn we verplicht om ieder jaar de privacy onder ouders te 
inventariseren. In de bijlage vindt u een brief waarin u meer 
informatie kunt lezen. Onderaan de brief zit een inleverstrook. Wilt 
u deze volgende week mee terug geven naar school? Graag 
inleveren bij de meester of juf.  
De brief is ook vandaag meegegeven aan uw zoon/dochter. 
 
Schoolfotograaf 
Op donderdag 12 november 2020 komt de schoolfotograaf op 
school. Noteert u deze datum alvast in uw agenda? 
 
Kibeo de Meerpaal 
Ook hier op het kinderdagverblijf werken we hard aan een thema 
rondom de Kinderboekenweek: Ridders en prinsessen. We zijn een 
kasteel aan het schilderen waar we zelf in kunnen spelen. Ook 
kunnen we ons verkleden als ridder of prinses. Er worden 
verhaaltjes gelezen over dit thema. En natuurlijk kan een kroon voor 
onszelf niet ontbreken. 
Pas is de fotograaf bij ons op de groep geweest. Hier hebben we 
mooie foto’s aan overgehouden.  
 

Schoolfruit 

Ook dit schooljaar zijn we weer ingeloot wat betreft de leveringen 
van schoolfruit. Vanaf 9 november 2020 t/m 16 april krijgen de 
kinderen drie keer per week schoolfruit. Dit is een gratis service en 
bedoeld om een gezonde voeding te stimuleren. We hopen dat de 
kinderen net als voorgaande jaren er weer van genieten. 
 
Kinderboekenweek 
Volgende week donderdag 1 oktober start de kinderboekenweek. 
Het thema dit jaar: “En toen”. We hebben weer een aantal nieuwe 
boeken aangeschaft en gaan die natuurlijk aan de kinderen laten 
zien. 
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Verjaardagen   
 

September 

25 – Anas Yousef 

30 – Roan Willemse 

 

Oktober 

08 – Emily Green 

11 – Levi van der Wekken 

17 – Jolie van Drie 

18 – Elise Raas 

19 – Martin van Popering 

30 – Ivar Willemse 

31 – Esmee Ooms 

 

VAN HARTE  

GEFELICITEERD!  

Bijlage 
 Toestemming publicatie 

foto’s en video’s 

 Open dag Scouting 
 



 

P a g i n a  2 | 2 
 

 Nieuwsflits o.b.s. de Meerpaal 

 

Jumbo Sparen met Elkaar 
We doen weer mee met de Jumbo Sparen met Elkaar actie. Spaart u ook mee voor de 
school? Dat kan vanaf woensdag 30 september. We kunnen met de opbrengst weer 
leuke materialen en relevante artikelen voor de school aanschaffen, zoals 
knutselmateriaal, speelmateriaal, spel- en verkleedkleding, lesondersteunend materiaal. 
Tijdens de actieperiode ontvangt u bij de deelnemende Jumbo-winkels bij iedere 
besteding van € 10 een spaarpunt met een unieke code.  
Een spaarpunt kan op een paar manieren aan de school worden toegekend: 

 Via www.jumbosparenmetelkaar.nl.  

 De QR-code op het punt kan worden gescand met de Jumbo Sparen met Elkaar 
app. 

 Het punt kan gedoneerd worden in de display van de school in de winkel 
(Nieuwerkerk). 

 Het punt kan gedoneerd worden in de display op school. 
Wanneer de actie voorbij is, hebben we nog tot en met 24 november 2020 de tijd om 
resterende punten te activeren. 
 
Tip: Met de Jumbo Sparen met Elkaar app kunnen de spaarpunten heel makkelijk en snel 
gescand en geactiveerd worden. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android 
telefoons en is te downloaden in de App Store of Google Play Store.c 
 
 

Agenda/Activiteiten 

Woensdag 30 september:  Start Kinderboekenweek 
Woensdag 30 september:  Start Jumbo Sparen met Elkaar 
Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober: Herfstvakantie 
Donderdag 12 november:  Schoolfotograaf 
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http://www.jumbosparenmetelkaar.nl/

