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Weeknieuws

Weeknieuws 10
In dit nummer:
- Peutergym
- PlusKinderopvang

Week: 43
Komende maand:
25 t/m 29 oktober
3 november

: Projectweek
: Schoolontbijt

School weer open:
Voor de herfstvakantie hebben we in de nieuwsbrief
uitgelegd hoe we de school weer openstellen voor de
ouders. Komende week kunt u elke dag, na schooltijd,
samen met uw kind(eren) even binnen lopen. U kunt
dan in de groepen een kijkje komen nemen.

Schoolreisjes:
Enkele weken geleden zijn de groepen 3 t/m 7 op schoolreis geweest. De schoolreizen
waren een succes en de kinderen hebben een hele leuke dag beleefd. Via Parro hebben
we u de weken voor de schoolreis gevraagd de betaling over te maken. Van heel veel
ouders hebben we de betaling binnen, maar nog niet van iedereen. Mocht u nog niet
betaald hebben voor de schoolreis, wilt u dat dan zo snel mogelijk doen? Wij kunnen
dan de financiën afhandelen. Voor de groepen 3 t/m 6 zijn de kosten € 20 per leerling,
voor groep 7 is dat € 17,50. U kunt dit overmaken naar:
Rekeningnummer: NL13RABO0317997734
t.n.v. Kindcentrum Anne Frank, Meppel

Nationaal schoolontbijt:
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. Kindcentrum Anne Frank doet mee aan het
Nationaal Schoolontbijt op woensdag 3 november. Die
dag mogen de kinderen dus voor één keer zonder ontbijt
naar school. Wij willen jullie vragen om jullie kind(eren) die dag wel de 4 B’s mee
naar school te geven. De 4 B’s bestaan uit bord, beker, bestek en bakje.
Meer informatie over het nationaal schoolontbijt vindt u in de bijlage van deze
nieuwsbrief.
Peutergym:
Vrijdag gaan we weer gymmen. Onder leiding van
meester Christian kunnen de peuters weer heerlijk
bewegen. Alle peuters vanaf 2 jaar zijn welkom om
mee te doen. We beginnen om elf uur. Geeft u het ook
even door aan ouders van peuters in de buurt?

Baby/dreumesgroep:
De herfst is al in volle
gang. Dat merken we ook
al op onze groep. Er liggen
al veel kastanjes, eikels en
bladeren op de grond. Met
de bladeren hebben we dan
ook een mooi verfkunstwerk gemaakt! Ook hebben we ontdekt wat de structuur is van de blaadjes,
dennenappels en takjes. Daarnaast hadden we een mand met een spinnenweb erop,
waar de kinderen de herfstattributen uit konden proberen te halen. Wat een plezier!

Peutergroep:
Deze week zijn we
officieel begonnen met
het thema herfst. De
groep hadden we al
voor een deel ingericht
met bladeren kastanjes
en een mooie thema
tafel. In de kring
bespreken we dat het
herfst is; het waait buiten. Hoe voelt de wind? We gebruiken hiervoor een fietspomp
en een föhn. Verder zijn we begonnen met het maken van een lampion. We gaan de
liedjes die hierbij horen de komende weken oefenen met de kinderen. Ander weer
betekent ook vaak een andere jas. We zouden het fijn vinden dat de namen van de
kinderen in de jas komen te staan.
Alvast bedankt.
BSO:
De herfstvakantie zit er weer op. Wat een leuke activiteiten hebben wij mogen doen.
We hebben onder andere een Monkey fun run bij Klimpark Hesselingen gedaan, wat
een kanjers hadden wij mee. Klimmen, kruipen, rennen en zelf over het water lopen.

We maakten vuur en hebben marshmallows geroosterd en speelden een echte
Expeditie Robinson dag na. Vrijdag
kwam er een meneer van Roots of
Nature langs. Die heeft ons van alles
verteld over paddenstoelen en dieren
en daarna heeft hij ons ook nog
geleerd hoe je een vuurtje moet
maken. We kijken terug op een
uitdagend programma en gaan alvast
plannen bedenken voor de volgende
vakantie.
Voor nu zijn we alweer druk bezig in
het herfstthema. Griezelige spinnen
maken, vosjes knutselen en zelfs een mooi licht lantaarntje. Ook hebben de kinderen
een hut gemaakt zodat ze droog konden zitten toen het regende.
Oudercommissie
We hebben twee nieuwe leden, Marten & Dennis, bij de oudercommissie.
Jolien heeft hiermee haar stokje doorgegeven, en is bij deze niet meer actief voor de
oudercommissie. Bedankt voor je bijdrage!
Even voorstellen:
+ Ik ben Marten Zijlstra, 21 jaar, momenteel doe ik de
studie Chemie aan NHL Stenden in Emmen.
Ik ben sinds mijn 19de vader van Alexander en verwacht
rond de jaarwisseling nog mijn tweede kindje.

+ Hallo allemaal, ik ben Dennis Struik.
De papa van Owen, Callyon & Jazzlyn. Ik ben nieuw lid
van de OC Anne Frank school, hoop dat ik veel kan
betekenen en dat we er gezamenlijk een leuke tijd kunnen
hebben.

Wij; Dennis, Marten, Henriët & Marion vergaderen rond de 4x per jaar waarin we
meedenken over het beleid en zaken rondom de kinderopvang. Daarnaast vullen we
eenmaal per jaar tijdens een vergadering een evaluatie in en denken we mee over
tariefswijzigingen ed. Ook zijn we een aanspreekpunt voor ouders en hebben we een
signalerende functie in hoe alles gaat.
Uiteraard kan je met vragen/ klachten én complimenten altijd
terecht bij de leidsters op de groep en Jolien van Veenendaal.
Mocht je er niet uit komen dan kunnen ook wij, als ouder
commissie ondersteunend zijn. Dus ook bij ons kunt u als ouder
terecht.
ockcannefrank@pluskinderopvang.nl

