
 

 

 

 

 

  

Buurtgezinnen  

Hebben jullie als gezin veel op je bordje, en merk je dat je de kinderen niet altijd de 

aandacht kunt geven die je eigenlijk zou willen? En kun je onvoldoende terugvallen op 

mensen in je omgeving? Buurtgezinnen koppelt gezinnen die steun kunnen gebruiken 

aan een vrijwillig steungezin in de buurt. Laagdrempelig en alledaags. Want opvoeden 

doen we samen! Zowel vraag- als steungezinnen kunnen zich aanmelden via 

de website: www.buurtgezinnen.nl/meppel/  

of contact opnemen via geke@buurtgezinnen.nl 

 

Peutergym 

Morgen gaan we weer gymmen. Samen met meester Christian  

kunnen de peuters weer heerlijk bewegen. Alle peuters vanaf 2  

jaar zijn welkom om mee te doen. We beginnen weer om negen  

uur. Geeft u het ook even door aan ouders van peuters in de buurt? 

 

Sinterklaas voorstelling 

Sinterklaas is weer in Meppel en heeft al weer avonturen beleefd. Gelukkig hebben de 

peutergym meesters en juffen van Plus en KindPunt kunnen helpen bij 

het avontuur van het verdwenen rode boek van Sinterklaas. Hoe dat 

gegaan is? Kom kijken bij één van de voorstellingen. De voor-

stellingen zijn in plaats van de peutergym of peuterdans op vrijdag 2 

december. In de bijlage vindt u de flyer met meer informatie. 
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De week van groep 7 

Maandag ging Nick trakteren voor zijn verjaardag. Dinsdag 

hadden we weer Mediamasters. Wat dit is, nou daar kom je nu 

achter. Het is een programma waar je heel veel te weten komt 

van online dingen zoals: social media, be-real, fakenews en nog 

veel meer. We spelen dit via het digibord met de klas en moeten 

filmpjes kijken en allerlei vragen beantwoorden en puzzels 

oplossen. Er zijn dan een paar teams die wij moeten helpen sleutels te vinden om uit handen van een 

jager te blijven. We leren ook dat je niet zo maar dingen online moet zetten. Het is heel leuk om te doen. 

Dinsdag hadden we aan het eind van de dag een geschiedenistoets. 

Dit was een beetje makkelijk, maar ook een beetje moeilijk.  

 

 

Woensdag hadden we schoolontbijt, het was erg leuk en gezellig.  

We kregen ook huiswerk mee voor de Topotoets van West-Europa. 

 

Donderdag hadden we weer mediamasters en vrijdag is de finale! 

Dan hebben we ook creacircuit, dan gaan we knutselen, 

figuurzagen, muziek, drama doen, naar het ontdeklab en nog 

andere dingen. Dat is erg leuk en hebben we veel zin in! 

Groetjes van Noa V. en Noëlle  



 
 

 
 

 

 
 

 

Algemeen 

Wist je dat…. Juf Lucia 1 november bevallen is van een zoontje. Hij heeft de naam 

Lukas gekregen. De kinderen waren allemaal dolenthousiast en wij als collega’s 

natuurlijk ook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baby/dreumesgroep 

Deze week hebben hebben wij lekker gespeeld. We hebben veel liedjes gezongen en 

boekjes gelezen.   

Met de dreumesen hebben we ook mooie lampionnen gemaakt. We hebben zelfs 

geoefend met Sint-Maarten lopen en daarbij liedjes zingen en toen kregen we zelfs 

nog wat lekkers! Langzamerhand zijn we onze groep aan het omtoveren in Sinterklaas 

sferen, wij kijken erg uit naar deze leuke tijd. 
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Peutergroep: 

 

 

 

 

 

 

 

Deze week is het Sinterklaasjournaal weer begonnen. Kijken jullie ook allemaal mee? 

Ook zijn we druk geweest met het maken van Lampionnen voor Sint Maarten. Ze zijn 

prachtig geworden . Donderdag en vrijdag gaan we een rondje lopen met de kinderen 

om de school en krijgen ze wat lekkers van de juffen. 

Natuurlijk zitten we ook nog midden in thema herfst, lezen we leuke boekjes, zingen 

liedjes en maken leuke knutsels. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
BSO: 

 

 

 

  

Het thema ice age tot iphone is begonnen? 

  

 

 

 

 

Zoals we hierboven al zien zijn we na de 

herfstvakantie begonnen met het thema van Ice Age 

tot Iphone. We hebben op de groep dinosaurussen 

waar we mee kunnen spelen, we hebben van 

brooddeeg botten gemaakt en gaan nog allemaal 

andere leuke dingen doen. Dinsdag 8 november mocht 

groep 3 en groep 4 van de BSO naar het ontdekpunt. 

Dit was een groot succes. De kinderen vinden het 

geweldig om hier heen te gaan. Van hout en karton 

snijden, een robot een bepaalde route laten lopen 

doormiddel van kaarten, tot de mooie legomuur waar 

ze allemaal creaties op kunnen maken. Hier willen we 

wel vaker heen! En tot slot begon maandag het 

Sinterklaas journaal weer. De kinderen kijken er elke 

dag naar uit en wij als juffen kijken gezellig mee. 

 

 

 

 

Dit thema is begonnen op 24 oktober en eindigt op 4 

december. 

 

Super leuk! De kinderen worden uitgedaagd met 

verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld door een lego 

challenge te doen. Ook spelen we met dino’ s en gaan we  

op ontdekking bij het OntdekPunt.  

Wist je dat 


