
 

 

 

 

 

  

Pieten Instuif 

In de week van 28 november organiseert Meppel Actief in 

samenwerking met JOGG Meppel, Pieteninstuiven voor 

kinderen uit groep 1 en 2.   

 

Wanneer : Maandag 28 november 

Tijdstip : 15:00 – 16:30 uur 

Waar  : Sporthal het Erf (Atalanta 1, Meppel) 

Voor wie : Kinderen uit groep 1 en 2 

Deelname is gratis en aanmelden is niet verplicht, wel wenselijk. 

Je mag verkleed komen 😊. 

Op de website in onze agenda is de link naar het aanmelden: 

Pieteninstuiven - Meppel Actief 

 

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 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 
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één van de voorstellingen. De voorstellingen zijn in plaats van de peutergym of 

peuterdans op vrijdag 2 december. In de bijlage vindt u de flyer met meer informatie. 

 

Uitslag ontwerpwedstrijd 

In de week van het Kindcentrum mochten  

alle kinderen van Kindpunt scholen hun 

 droomlocatie ontwerpen.  De ontwerpen  

zijn verzameld en de leden van de  

bovenschoolse leerling raad hebben  

vervolgens gejureerd. ‘Onze’ Isa uit groep  

5/6 was één van de winnaars! Isa  

gefeliciteerd! 

 

 

 

Een weekje in groep 3 

Babynieuws! 

Vorige week vrijdag, op 11 november, is het zusje van 

Huub en Joppe geboren. Het meisje draagt de naam 

‘Wies’. Dit hebben we gevierd met een biscuit met 

muisjes. We hebben een slinger geknutseld, bestaande uit 

rompertjes. Van harte 

gefeliciteerd met de geboorte 

van jullie zusje en dochter. 

 

 

 

 

Zonnetje van de week 

In groep 3 staat iedere week een ander kind in de 

spotlight. Deze week mocht Fien over zichzelf vertellen. 

Fien had allerlei spullen mee die echt bij haar horen. Zo wil 

Fien graag dierenarts worden en is ze dol op het verhaal 

‘Jakkes!’, dat wisten we eerst nog niet! 

 

 



 

‘11 november is de dag dat mijn lichtje, dat mijn lichtje…’  

Met onze zelfgemaakte 

lampionnen hebben wij een 

bezoek gebracht aan de 

bewoners van de Schiphorst. De 

gordijnen gingen dicht, de lichten 

uit en onze lampjes brandden 

sterk. Uit de huiskamers klonken 

verschillende liedjes, die zowel de 

kinderen als de bewoners uit volle 

borst meezongen. Van beide 

kanten is er enorm genoten. 

 

 

 

 

‘Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint..’  

Samen tellen we af naar 5 december. We 

kleuren de hokjes in van onze aftelkalender, 

maakten samen een thematafel, knutselden 

heuse ‘pieten splitshuisjes’ en kijken dagelijks het 

Sinterklaasjournaal. Wat een opluchting dit 

weekend.. Sinterklaas kwam weer veilig en op tijd 

aan in Nederland! Als die rommelpiet onze 

school maar overslaat.  

 

 

 

 

 

 

 

Splitsen  

In groep 3 leer je HEEL erg veel. We kennen 24 letters, en die kunnen we ook al schrijven. 

We oefenen deze week de splitsingen t/m 9. Samen leren we veel makkelijker! 

 



 

 Psssst! 

Wist je dat je groep 3 alleen binnen kan komen als je het 

‘wachtwoord’ goed schrijft... 
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Algemeen 

Onze kinderopvang groeit. Dat is goed nieuws,  

maar betekent wel dat er soms ruimtegebrek is. In 

ons gebouw is weinig ruimte om uit te breiden en 

daarom hebben we er voor gekozen een kleine 

uitbreiding op het plein uit te voeren. Onderstaand 

hoekje gaan we overdekken en bij de babygroep 

trekken, hierdoor wordt het mogelijk zes extra 

slaapplekken voor baby’s te realiseren. De 

werkzaamheden worden van week 47 t/m 51 

uitgevoerd. 

 

Baby/dreumesgroep 

Yeah, Sinterklaas is weer in het land! We hebben de groep weer gezellig aangekleed. 

We lezen boekjes over sint en piet, en zingen natuurlijk liedjes. De kinderen wijzen 

naar de vlaggetjes, naar de raamtekeningen en bewegen / dansen mee als we liedjes 

zingen samen. We zijn veren aan het verven voor op onze pietenmuts en de kinderen 

lopen verkleed rond als pietjes.   

Zou iedereen een (oude) schoen of 

laars mee willen nemen maandag 21 

nov, dinsdag 22 nov of woensdag 23 

nov? We gaan die week de schoen 

zetten zodat sint en piet ook op onze 

groep iets in de schoen kunnen 

doen.   

“Wie komt er alle jaren, daar weer 

uit Spanje varen? Over de grote, 

grote zee. Sint Nicolaas, hoezee! Wie heeft een zak vol koekjes, speelgoed en 

prentenboekjes? Wie brengt een zak vol lekkers mee? Sint Nicolaas, hoezee!”   

 

Peutergroep 

Hoera! Sinterklaas is in 

het land. Wij kijken naar 

het Sinterklaas journaal, 

oefenen met het zingen 

van Sinterklaas liedjes 

en verkleden ons als 

pieten. Vandaag hebben wij een mooie 

grote openhaard geknutseld waar wel tien 



pieten tegelijk in passen.. Dat was reuze gezellig! Nu is het even wachten tot we onze 

schoen kunnen zetten.. 

 

 

 

BSO 

We zijn met de BSO bij Ontdekpunt geweest hier mochten we bouwen op de lego 

muur en een pad maken voor de robot.  

Ook gingen we deze week met de kinderen muziek instrumenten maken van hout, 

spijkers en flessen dopjes.  

Ondertussen zijn we ons lokaal leuk aan het versieren voor Sinterklaas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


