
 

 

 

 

 

 

 

Week 45: 

Het traject van Swim2Play hebben wij deze week afgesloten. De leerlingen van de groepen 6 en 7 

hebben op dinsdagmorgen de laatste les hiervan gevolgd in zwembad Hesselingen. Deze kinderen 

hebben nog gebruik mogen maken van het zwembad. De komende weken is ook zwembad 

Hesselingen gesloten .Wij zullen ons in de nabije toekomst richten op de activiteiten in en rondom 

ons pand. Er komen nog wel derden binnen ons gebouw , maar wel met goede afspraken in het kader 

van de nieuwe Corona maatregelen. De peuterdans en de peutergymnastiek lessen zijn afgezegd voor 

de komende weken ! Woensdagmorgen stonden de tafels gedekt in de groepslokalen en bij de 

peuters. Onze locatie deed mee aan de het Nationaal Schoolontbijt. Hierbij willen wij benadrukken 

dat een goed ontbijt op de ochtend van belang is voor de fysieke en mentale ontwikkeling van de 

kinderen. Gezellig om op deze manier de woensdag te beginnen en samen te genieten van een 

gezond ontbijt. 

  

 

Piet 

 
 

Geboorte: 

In het gezin van Sophie Boels is een zoontje/ broertje geboren. Zijn naam is Max. Wij willen hen 

hierbij feliciteren met deze gezinsuitbreiding.  
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Komende maand: 

Vrijdag 6 nov.: Peuterdans gaat niet door 

i.v.m. de nieuwe Corona maatregelen 

Maandag 9 en dinsdag 10 nov.: Screening 

leerlingen groep 7 ( GGD) ; uitnodigingen 

zijn verzonden 

Vrijdag 13 nov: Peutergym gaat niet door 

i.v.m. de nieuwe Corona maatregelen 

 

 

In dit nummer: 

- Bijdrage Piet 

- Geboorte 

- Corona maatregelen 

- Kindsupport Meppel 

- Bijdrage groep 8 

- Opvang 
 



 

 
Corona maatregelen: 

Zoals het nu lijkt , zullen wij ons nog meer moeten richten op een gedeeltelijke sociale isolatie voor 

de komende twee weken. Dat is niet altijd gemakkelijk voor ons allen. Voor de kinderen uit onze 

doelgroep gaat dit ook meer en meer spelen zeker met de komende feestdagen als Sinterklaas en 

kerst voor de boeg. Het onderwijs en zeker het basisonderwijs mogen hun dagelijkse activiteiten 

voort zetten. Dit geeft structuur, doel en rust in het dagelijks patroon van onze leerlingen en kinderen 

van de opvang. Voor de komende periode hebben wij de lessen peuterdans en peutergymnastiek op 

de vrijdag afgelast. Het toelaten van derden in ons gebouw zullen wij ook in ogenschouw nemen. 

 
 

Kindsupport Meppel: 

In deze donkere Corona tijd zijn er veel gezinnen die het financieel moeilijk hebben, of krijgen. 

Kindsupport Meppel helpt kinderen die in Meppel wonen en waarvan de ouders het financieel 

moeilijk hebben om binnen- en buitenschoolse activiteiten te vergoeden. In de bijgevoegde link is 

een voorlichtingsfilmpje te zien. 

https://youtu.be/he7pWHc8nZw 

Sigrid WaarsingPoortwachter Kindsupport Meppel 

 

Coördinator Stichting Leergeld Meppel 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/he7pWHc8nZw


 

De week van groep 8 
 

 

Dit is bij juf Nienke. We gingen daar een huis ontwerp 

maken. We zijn bezig met een project en we gaan 

uiteindelijk een heel mooi groot huis van karton maken 

met meubels er bij. 

Zoals iedereen hadden wij natuurlijk ook een school 

ontbijt. Voor ons was het jammer genoeg de laatste 

keer. Het was erg gezellig. 

 

We werken ook met een taakkaart. De dag planning staat op een 

rijtje , zodat je weet wat je die week gaat doen. Wij vinden het super 

fijn. 

 

 

 

 

 

Groetjes Nina Groot Nibbelink en Kaylinn Nas 

 

 



 

 

 

 

 

Algemeen: 
• Af en toe ontvangt u van ons een filmpje via het ouderportaal, wij kregen terug dat deze filmpjes 

niet te zien waren of blijven laden. Kindplanner gaat deze week een update doen, en vanaf volgende 
week moet dit probleem dan verholpen zijn. Mocht u na volgende week hier nog problemen mee 
hebben, laat het dan vooral weten. Filmpjes kunnen alleen via het ouderportaal afgespeeld worden, 
de Kindplanner ouderapp ondersteund dit nog niet. 

• 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 

 
Even voorstellen: 
Hallo ouders,  
 
Ik ben Kim Nikkels , 41 jaar en trotse moeder van een dochter van 16. 
Ik ben blij jullie te kunnen vertellen dat ik per 2 november het team van Plus Kinderopvang mag komen 
versterken. 
Vanaf 23 november zal ik op maandag, dinsdag hele dag en woensdag en donderdag middag op de 
peutergroep werken. Tijdens het verlof van Esmé, zal ik de hele donderdag op de groep staan.   
Ik heb 6 jaar een eigen gastouderopvang gehad in Heerenveen , en vond het nu tijd om weer de gezelligheid 
van de opvang op te zoeken. 
Mochten jullie meer van mij willen weten, vraag gerust! 
 
Tot snel , Groetjes Kim  

 

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


Baby/dreumesgroep: 
Wij nemen de herfst mee naar binnen, onze ‘herfstschatten’ die wij vinden in onze tuin krijgen een plekje op 
ons herfstblad. Wij voelen en ontdekken onze schatten.  
 
Met elkaar maken wij een herfstkunstwerk, in onze romper, met verf en een heel groot vel papier. Wij 
gebruiken hier onze handen, voeten, takjes en blaadjes voor. Wij genieten hier van! 
 
Wist je dat? 

❖ Wij met de oudste dreumesen altijd meedoen aan de peutergym en dans. 
❖ Wij iedere dag veel boekjes lezen. 
❖ Wij het niet erg vinden als wij vies worden tijdens het spelen en ontdekken.  

 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peutergroep: 
Wat hebben we veel beleefd de afgelopen weken met het thema ‘’Herfst’’. We hebben de herfst zowel 

binnen als buiten volop beleefd. We ronden deze week het thema af en gaan ons rustig richten op de 

komende feesten, zoals Sint Maarten en Sinterklaas.  

We zijn deze week bezig geweest om een mooie lampion voor Sint Maarten te maken. Misschien gaan de 

kinderen dit jaar niet langs de deuren, maar wij lopen maandag, dinsdag en woensdag met de peuters een 

rondje om de school met onze mooie lampion. We oefenen in de groep de liedjes, en wie weet krijgen wij 

wel wat lekkers bij binnenkomst ☺. 

Denken jullie er aan om volgende week zelf een lampionstokje mee te geven!? 

Peuterpraatjes; 

- We zijn druk met het thema herfst, we hebben het over vallende bladeren en de wind. Tijdens het 

buiten spelen horen we ineens. Kijk juf! De wind valt uit de boom  

- Voor Sint Maarten zijn we bezig met het maken van de lampionnen. Als we de kinderen met elkaar 

horen praten horen we; Wij zijn champignons aan het maken, mooi he!?  

BSO:  
Theater is ons nieuwe thema. 
 
Wat is dat eigenlijk een theater? De kinderen wisten te vertellen, dat je dan op een soort plat ding staat en 
er gordijnen zijn.  
Om het theater beeld en vorm te geven zijn we aan de slag gegaan met ruimtelijk bouwen.  De mooiste 
theaters kwamen op het toneel. Een andere groep is weer druk bezig met een dansvoorstelling. Erg leuk om 
de samenwerking te zien en het enthousiasme tijdens de BSO uren.  
Elke week zijn er activiteiten rondom dit thema en kunnen de kinderen aansluiten waar ze willen.  
Ook hebben we een nieuwe activiteit toegevoegd. Onder begeleiding van juf Lucia wordt er maandelijks met 
de kinderen tijdens de BSO een kookworkshop verzorgd. 
De eerste workshop staat gepland op 26 november.  
Ons huisje onder de trap heeft plaats gemaakt voor een restaurant…Koksmuts op!  koken, bakken en 
serveren maar. Op deze manier kunnen we binnen ons kindcentrum fijn samenwerken en is het restaurant 
een mooi nieuw thema. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  


