
 

 

 

 

 

 

 

Week 44: 

Geen bericht is goed bericht. Zo heb ik het deze week opgevat. Vanuit de regering geen verdere 

opschaling en afspraken in het kader van de Corona crisis voor onze doelgroep. Hetgeen inhoudt , 

dat op kindcentrum Anne Frank opvang en onderwijs op dezelfde voet verder gaan . De komende 

week staat de maand november op de kalender. Sint Maarten en de intocht van Sinterklaas. Feesten 

die wij op een andere manier gaan vormgeven. Er zal geen intocht plaatsvinden van de Sint in 

Meppel en in het land. In het onderwijs weten veel creatieve collega’s toch een alternatief te 

bedenken in deze moeilijke tijd. Hoe , wat en waar ? Daarover volgt nog berichtgeving. 

Ik bemerk, dat er meer getest wordt bij Covid19 klachten. Ouders en medewerkers brengen mij 

daarvan op de hoogte, met naderhand de uitslag hiervan. De uitslagen zijn geruststellend. Voor onze 

medewerkers is een test met een uitslag binnen het uur erg prettig. Dan kunnen zij zo snel mogelijk 

veilig hun werkzaamheden hervatten. En een zorg minder voor de leidinggevende van het 

kindcentrum. 

 

Piet 

 

Nationaal Schoolontbijt: 

Woensdagmorgen 4 november aanstaande neemt ons kindcentrum deel aan het Nationaal 

Schoolontbijt. Voor alle kinderen van 0- 12 jaar ontvangen wij ontbijtpakketten met vers voedsel. 

Van de kinderen wordt verwacht , dat zij een bord, beker, bestek en een schaaltje meenemen. Zie 

daarvoor ook de informatie op het klasbord van de jaargroep van uw kind. 

 

Felicitatie: 

Hierbij willen wij de ouders Jille en Sabina Ganzinga feliciteren met de geboorte van Charlotte, 

Christine, Juliëtte . Zij is het jongste zusje van onze leerlingen Kaylinn en Florine. Ook voor hen 

beiden onze felicitaties. Een fijne periode gewenst. 
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Weeknieuws    10                        Week: 44 

Komende maand: 

Vrijdag 30 okt.: Peutergym 

Woensdag 4 nov.: Nationaal 

schoolontbijt- alle lln. ontbijten op school 

Vrijdag 6 nov.: Peuterdans 

 

In dit nummer: 

- Bijdrage Piet 

- Nationaal Schoolontbijt   

- Felicitatie  

- Hulpouders 

- Medezeggenschapsraad 

- Groep 7 bijdrage 

- Enquete Corona tijd 

- Plus Kinderopvang 
 



 

Hulpouders : 

GEZOCHT HULPOUDERS! 

• Wie: elke ouder die de verkeersveiligheid rondom de school en het verkeersonderwijs binnen 

school een warm hart toedraagt.  

• Wat: meedenken en doen aan het bewerkstelligen van een veilige schoolomgeving en veilige 

schoolroutes van en naar school.  

• Waar: op school  

 • Wanneer: paar keer in een schooljaar vergaderen en helpen met verschillende 

verkeersprojecten. 

• Waarom: Veiligheid voor Alles!!!!!!! 

 • Interesse? U kunt zich opgeven bij juf Brenda (groep 5) b.veerman@kindpunt.nl of juf 

Mirjam (groep 7) m.spoelder@kindpunt.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medezeggenschapsraad: 

Deze raad is voor het eerst dit schooljaar fysiek bijeen gekomen. Hierbij hebben wij de Corona 

voorschriften in acht genomen. Deze raad zal u binnenkort informeren over de behandelde 

onderwerpen het onderwijs en de organisatie daarvan betreffend. Voor de opvang is ook een 

dergelijk democratisch orgaan werkzaam en dat is genoemd de ouderraad van de opvang. 
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De week van… groep 7 

Eind oktober en inmiddels is het echt 

herfstweer! In dit thema hebben we dan ook 

geknutseld en met een creatieve 

schrijfopdracht een ‘elfje’ gemaakt: een klein 

gedichtje van elf woorden. 

 

 

 

 

 

Daarnaast hebben we deze week met spelling de 

militairwoorden herhaald, moeilijke chefwoorden bedacht  

en nieuwe leenwoorden geleerd, zoals barbecue en  

milkshakes. 

 

Met rekenen zijn we bezig geweest met meten en 

meetkunde: rekenen op schaal. Voorwerpen in het 

klaslokaal en elkaar opmeten is ook erg leuk! 

 

  

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk ook wat tijd voor ontspanning, sport en bewegen. De kinderen hebben het lied 

‘Ai, ai Olga (van de Wolga)’ aangeleerd, en 

uit volle borst meegezongen. Swim 2 

Play was deze week ook weer erg leuk. Nog één 

keer volgende week en dan zit het er alweer op.  

 



Enquete voor de kinderen van de groepen 5 tot en met 8: Afname op de schoollocatie 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte ouder(s) verzorger(s) 

In de maand november zal uw kind een vragenlijst invullen over het afstandsonderwijs dat uw kind heeft 

genoten tijdens de lockdown in het voorjaar. Vooral hoe zij het zelf ervaren hebben komt naar voren in de 

vragen. 

De analyse van de vragenlijsten helpt ons om de kinderen te screenen en het inhaal en 

ondersteuningsprogramma zo goed mogelijk vorm te geven. 

Het betreft een kindvriendelijke vragenlijst die onder schooltijd gemaakt wordt. De vragenlijsten worden 

geanalyseerd door student ‘onderwijskunde’ Anne Plomp onder supervisie van Liesbeth van Schaik van 

KindPunt. 

De resultaten zullen met de teams en de MR gecommuniceerd worden.  

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met l.vanschaik@kindpunt.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Voor ons nieuwe programma en de planning is het noodzakelijk om te weten hoeveel kinderen er 

aanwezig zijn tijdens de kerstvakantie.  
Wilt u voor 10 november in Kindplanner doorgeven wat voor u van toepassing is?  
Sluitingsdagen: 

Donderdag 24 december Sluiten wij om 16.00 uur 

Vrijdag 25 december  Gesloten 

Donderdag 31 december Sluiten wij om 16.00 uur 

Vrijdag 1 januari  Gesloten 

 
Peutergroep:  

 
Afgelopen week zijn wij weer druk bezig geweest met ons thema ‘Herfst’.  

De kinderen hebben door middel van een voel doos gevoeld aan onder andere een dennenappel, bolster, 

kastanje, eikels, blaadjes en nog veel meer wat met de herfst te maken heeft. Best wel spannend hoor, 

voelen zonder dat je ziet wat het is! Maar iedereen durfde het te proberen. 

Ook hebben een aantal kinderen geholpen de tuin weer netjes te maken. We hebben blaadjes opgeveegd en 

naar de ophaalplaats langs de weg gebracht. Dit deden we door alle blaadjes in een grote mand te stoppen 

en deze achter op de kinderfiets te vervoeren naar de mand vlakbij school. Dit was erg leuk! En wat kunnen 

de kinderen goed helpen zeg.  

Tot slot hebben we een liedje over een eekhoorn geleerd. Deze kun je op onderstaande link terugvinden op 

YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=QpY5r0GJoZw  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QpY5r0GJoZw


 

  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
Baby/dreumesgroep: 
 
Buiten zien we het nu herfst worden, de tuin ligt vol met bladeren en kastanjes. We voelen de wind en 

regen. Wat is er dan ook leuker om dit samen te beleven met de kinderen!  

 

In de kring hebben we het ook over de herfst Wij lezen en zingen erover.  

Dit liedje zingen wij dan: 

Zie je de kastanjes aan de bomen, zie je alle eikels op het mos? 

Nu is het herfst de bladeren vallen, nu is het herfst in ieder bos. 

Wist je dat? 

❖ De baby’s het mooi vinden om te kijken naar de bewegende bladeren in de bomen 
❖ Wij ’s morgens vaak speelgoed bij de peutergroep ophalen voor de oudste dreumesen, om uitdaging 

te bieden en ze al kennis te laten maken met de volgende groep? 
❖ Wij goed aan de vogels denken;  wij knutselen een rolletje met vogelvoer. 

 

Wilt u eraan denken om in de nieuwe jassen/tassen weer de naam van uw kind  te zetten? 



 
BSO: 
 
Na de herfstvakantie is er een nieuw thema aangebroken, namelijk ‘theater’. Denk hierbij in de breedste zin 
van het woord. Er wordt een theatervoorstelling opgezet en geoefend, welke over een poosje te zien is. (dit 
loopt als een rode draad door) We gaan bezig met knutselen van benodigdheden bij bepaalde vormen van 
theater en kinderen leren hoe breed de term theater is.  
Vorige week hebben we het thema bij de kinderen geïntroduceerd .Daarnaast is er gedanst. De komende 

weken zitten boordevol activiteiten,  waaraan de kinderen mogen deelnemen. Een kleine indruk van wat er 

komen gaat: stripfiguren ontwerpen, een dramales, een microfoon knutselen, ruimtelijk ontwerpen en 

vingerpopjes maken. Wij hebben er zin in! 

 

 

 
                             
 


