
 

 

 

 

 

  

Schoolontbijt  

We doet volgende week woensdag, 9 november mee aan het 

Nationaal Schoolontbijt. De kinderen mogen die woensdag dus 

voor één keer zonder ontbijt naar school! 

In de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt schuiven 

kinderen in heel Nederland samen aan tafel voor een gezond 

ontbijt en een leuke les over de beste start van de dag. Zo leren 

kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk het is om elke 

dag gezond te ontbijten. 

Wij willen u vragen om uw kind(eren) de 4 B’s mee naar school te geven op de dag 

van het Nationaal Schoolontbijt. De 4 B’s bestaan uit bord, beker, bestek en bakje. 

in de bijlage vindt u de flyer met nog meer info over het ontbijt. 

 

Peuterdans 

Morgen gaan we weer dansen. Samen met juf Mirte kunnen de peuters weer heerlijk 

bewegen. Alle peuters vanaf 2 jaar zijn welkom om mee te bewegen. We beginnen 

weer om negen uur. Geeft u het ook even door aan ouders van peuters in de buurt? 
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In dit nummer: 

- Peuterdans 

- Bijdrage groep 4  

- Schoolontbijt  

Bijlage: 

- Nieuwsbrief MeppelActief 

- Flyer schoolontbijt 

- Kerstmusical 



Een kijkje in groep 
 

Deze week mag groep 4 iets laten zien  

Van de klas! Dit vinden we natuurlijk  

erg leuk en we hopen dat we met wat foto’s  

kunnen laten zien wat we doen in de klas en hoe  

leuk het is! Veel plezier! 

 

 In de pauze maken we mooie 

 bergen van bladeren en springen 

 we in de bult!  

 

 

In de klas werken we met 

verschillende materialen 

en leren we veel van elkaar. 

Soms leren we ook lekker 

buiten!  

  

 

   We zijn ook erg creatief, zoals      

   hiernaast tijdens onze  

    projectweek over Giga-Groen! 



In groep 4 bespreken we ook samen extra 

doelen om samen aan te werken. We willen  

bijvoorbeeld dat iedereen een leuke gymles 

heeft en dat we allemaal onze lampion af  

krijgen. We helpen elkaar om dit doel  

te bereiken! We hangen er steeds nieuwe  

doelen bij. Zo kunnen we doelen afstrepen en elkaar daar een compliment over 

geven. We denken ook na over nieuwe doelen om nog meer van en met elkaar te 

leren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 11 november gaan we samen met groep 3 met onze lampion naar de 

Schiphorst, om voor de bewoners te zingen. Super leuk! 
    

Dinsdag mochten we eindelijk officieel 

een boek lenen uit onze schoolbibliotheek! 

Stiekem hadden we hier al wat boeken 

uit gelezen, maar dat mag de biebjuf 

natuurlijk niet weten…. ☺ 

 

Groetjes van groep 4! 
 



 

 
 

 

 
Algemeen 

Wij zijn ondertussen begonnen met de voorbereidingen voor de kerstvakantie (dinsdag 

27 december ’22 t/m vrijdag 6 januari ‘23). Voor onze planning van het 

vakantieprogramma en de vakanties van onze pm-ers is het heel erg belangrijk om te 

weten hoeveel kinderen wij in de vakantie kunnen verwachten.  

Daarom het vriendelijke verzoek om aanwezigheid/afwezigheid tijdens de 

kerstvakantie voor 10 november a.s. aan ons door te geven via het ouderportaal. 

 
Baby/dreumesgroep 

We zijn met de kinderen een paar keer lekker wezen 

wandelen met de bolderkar. Liedjes zingen onderweg, 

blaadjes zoeken, paddenstoelen bekijken, de kinderen 

genoten volop. Als activiteit hebben we een 

spinnenweb in een wasmand gemaakt met allemaal 

attributen van de herfst erin. Ze konden we met een 

grote pincet of met de handen 

proberen er wat uit te pakken. 

Dit was nog wel een beetje 

lastig, maar ze vonden het erg 

interessant. Ze waren niet bij de 

wasmand weg te slaan. Op de ramen en in de box zijn er 

verschillende tekeningen gemaakt zoals een egel en een 

eekhoorn. Ze kijken er graag naar.  
 

Peutergroep 

Deze week zijn wij volop bezig met het 

thema herfst. Binnen hebben wij van de 

herfsttafel een spinnenweb gemaakt. 

Hierin kunnen wij spelen met een grote 

spin en kleine spinnetjes. Buiten liggen er 

heel veel bladeren op de grond. Samen 

vegen wij de blaadjes op een hoop. Ook 

kunnen we de blaadjes in de kruiwagen 

stoppen.  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fnl%2Fillustrations%2Fherfst-bladeren-kleur-de-natuur-1608538%2F&psig=AOvVaw2UCWbhvevuMW9R1xI6RhfG&ust=1602918413331000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDBit_GuOwCFQAAAAAdAAAAABAV


10 november gaan wij voor Sint Maarten een rondje om de school lopen met ons eigen 

gemaakte lampionnen. Als je nog geen lege frisdrank fles hebt meegenomen, zouden 

jullie dat nog willen doen? Dan hebben alle kinderen voor 10 november een eigen 

lampion.  

 

 

BSO 

Deze week zijn we begonnen met het thema van ‘’Ice age 

tot iPhone. Bij dit thema moet je denken van vroeger tot 

aan nu, denk aan dino’s, ontwikkeling van de technologie 

en ga zo maar door. Deze week hebben we onder andere 

dinosaurus botten gemaakt van zoutdeeg! We zijn bezig 

met een lego challenge en daarnaast spelen we natuurlijk 

veel buiten, met dit prachtige weer en het heerlijke 

zonnetje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 

  

  

 


