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Week: 46

In dit nummer:
Bijdrage Piet ; Wat houdt mij bezig ?;
Corona test aanbeveling; Goed doel;
Buurtgezinnen; Groep 1/2A; Sinterklaas;
Opvang

Komende maand:
Vrijdag 13 nov: Geen peuter activiteit
Zaterdag 14 nov: Intocht Sinterklaas ??
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Week 46:
d
Deze week ontvingen wij de eerste zending van schoolfruit. Jaarlijks schrijven wij ons in voor dit
r
project voor twintig weken in het schooljaar. Leerlingen krijgen drie dagen in de week in de ‘ kleine
a
pauze’ een fruit/ groente traktatie. Hiermee proeven zij andere soorten groente en fruit als gezonde
g
ochtend snack. Graag in de eerste week nog wel voldoende mee geven van thuis.
e
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Wat houdt mij bezig ?
t
Als directeur van Kindcentrum Anne Frank maak ik, net als jullie allemaal, een vreemde tijd mee.
- W
Mijn professioneel leven heeft een andere invulling gekregen sinds 16 maart 2020. Wat een
a
verandering in het voorjaar. Een wereldwijde pandemie. Kinderen thuis. Lesgeven op afstand.
t
Noodopvang van leerlingen waarvan ouders een vitaal beroep hebben. Halve klassen naar school. De
h
lesgroepen weer helemaal naar school. Ouders en derden buiten het gebouw. Afstand van elkaar.
o
Communiceren via digitale voorzieningen als Zoom en Teams. Bij kinderen letten op hun
u
persoonlijk welzijn. Geen eindejaar toetsen. Werken tot aan de zomervakantie. De organisatie van
d
het nieuwe schooljaar vormgeven. Eindelijk wat meer vrijheid. Toch een andere invulling van de
t
zomer. Begin van een nieuw schooljaar. Ouders in onzekerheid. Waar staat mijn kind op cognitief
m
gebied ? Hoe is de ontwikkeling geweest ? Toetsen afnemen en interpreteren. Het onderwijs aanbod
i
aanpassen. Doelen bijstellen. Tussen- en einddoelen per schooljaar helder houden. In plaats van een
j
versoepeling juist een aanscherping van maatregelen. Onze wereld is klein geworden. Er is sprake
b
van sociale isolatie. Gelukkig mag ons kindcentrum opvang en onderwijs bieden.
e
U, jullie, juffen, meesters, pedagogische medewerkers en alle betrokkenen van de Anne Frank
z
missen elkaar. Letterlijk en figuurlijk staat er een hek/ schutting tussen. Om te gaan met situaties die
i
niet bekend zijn geeft twijfel , onzekerheid en zoeken naar balans. Wij zijn allemaal uit onze
g
‘comfort zone’ gehaald. Er is een verlangen naar het ‘oude’ vertrouwde. Naar fysieke en geestelijke
- C
o
r
o
n
a
t

relatie. Naar het samenzijn binnen de gemeenschap van ‘ons’ kindcentrum. “Being part of the
community”. Wij zullen nog een tijd geduld moeten hebben, vrees ik.
Corona test- aanbeveling:
In deze najaar periode hebben mensen vaker lichamelijke klachten. Bij milde klachten wordt
geadviseerd een Corona test te laten uitvoeren. De aanbeveling vanuit ons kindcentrum is de
volgende. Laat uw kinderen thuis in de periode van de test en de uitslag daarvan. Tegenwoordig zijn
er meerdere adressen voor een sneltest in de gemeente Meppel. Een aantal van onze ouders heeft met
dit virus te maken ( gehad). Bij een positieve test binnen een gezin , dient het gezin in quarantaine te
gaan. Wij zorgen dan voor lesstof voor de betroffen leerlingen.

Goede doelen - Small Miracles
Elk schooljaar zetten wij ons, als school, in voor een goed doel. Deze keer hebben we ervoor gekozen
om spullen in te zamelen voor de stichting Small Miracles. Small Miracles zet zich in voor kansarme
kinderen in Oekraïne. De vrijwilligers richten zich onder andere op educatie, evangelisatie,
talentontwikkeling en sport & gezondheid voor deze kinderen. Daarnaast is er behoefte aan bepaalde
spullen, waar wij met onze school aan mee zullen helpen met een inzamelingsactie. Volgende week
dinsdag 17 november komt een vrijwilliger in alle groepen informatie geven over Small Miracles. De
kinderen krijgen na afloop hiervan een briefje
mee met daarop 3 producten die zij van thuis
zouden kunnen meenemen. Het betreffen spullen
als sokken en ondergoed, knutselspullen en
verzorgingsproducten. Vanaf dat moment
beginnen we met inzamelen. We gaan dan tot
woensdag 2 december spullen inzamelen in de eigen klas. Hierna worden de spullen opgehaald en
vanuit de stichting Small Miracles per vrachtwagen naar Oekraïne vervoerd. Wij hopen dat jullie
willen meehelpen met het inzamelen van deze spullen, zodat we heel veel kansarme kinderen kunnen
helpen! Mocht u nog meer informatie willen over Small Miracles, kijk dan ook eens op hun website:
https://www.small-miracles.nl.
Alvast bedankt!
Buurtgezinnen:
Ik heb u aan het begin van dit schooljaar geïnformeerd over het project buurtgezinnen. De
contactpersoon , Geke Maes heeft contacten gehad met alle scholen en zij heeft respons gehad van
gezinnen. Via deze link nogmaals informatie hierover:
https://www.facebook.com/Buurtgezinnen.in.Meppel/posts/173217747767941

Deze week stond in het teken van DONKER en LICHT

en SINT MAARTEN

Wij hebben gerekend met allerlei herfstmaterialen. Ook splitsen van hoeveelheden met de splitsmachine.
(op hoeveel manieren kun je 6 kastanjes verdelen?) De letter P van PADDENSTOEL en PIET is ook aan bod
geweest.
We maakten allemaal huisjes waarmee we onze ramen decoreren.
Heerlijk die gezellige dagen voor de boeg.
Wat konden we lekker buiten spelen. De bladeren zorgden voor veel plezier. Je kunt er lekker in springen,
er worden zandtaarten mee versierd en we kunnen er heerlijk mee gooien.
Woensdagochtend gingen we met onze lampionnen op pad. Juf Gea trakteerde ons bij de hoofdingang
van het schoolgebouw.
Nog even en dan is Sinterklaas in het land. Deze week keken we al naar het Sinterklaasjournaal. De
stemming begint er al aardig in te komen. De kinderen wilden in ieder geval weer een Sinterklaashoek
met een bed voor Sint. ‘doen we weer net als vorig jaar juf?’

Groetjes van groep 1 2 A

Een opdracht van Sinterklaas voor kinderen van groep 1 tot en met 4:
Zoals in de afbeelding aan het begin van dit bericht is te zien , ben ik gebeld door medewerkers van
Sinterklaas. Helaas gaat de intocht in Meppel niet door , net zoals in veel andere plaatsen in
Nederland. Social media gaat hierin een grotere rol spelen dan in voorgaande jaren. Sinterklaas heeft
wel een afspraak in de komende week met de burgemeester van Meppel. De medewerkers van
R.T.V. Meppel maken daar een mooie uitzending van. De kinderen van Kindcentrum Anne Frank en
dan specifiek de leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 mogen een vraag aan Sinterklaas stellen. In
de genoemde uitzending zal Sinterklaas dan antwoord geven op die vraag.
Ouders van deze jaargroepen mogen een filmpje maken van hun eigen kind die een vraag stelt aan
Sinterklaas. Dit filmpje kan als Whatsapp bericht worden gestuurd naar Luck Heuckeroth onder
vermelding van de naam van de leerling. Dit zijn de gegevens: 06-29573382
De medewerkers van Sinterklaas maken een keuze uit deze inzendingen. Hoeveel vragen worden
uitgezonden is niet bij mij bekend. Het zou kunnen zijn , dat uw ingezonden filmpje niet in beeld
komt. Deze mededeling is bedoeld, om teleurstellingen te voorkomen.
Inzendingen graag opsturen voor maandag 16 november 2020 !
Hierbij bedankt Sinterklaas jullie al voor deze medewerking en hoopt jullie adres in het weekend van
4,5 en 6 december te mogen bezoeken.

•

Dinsdag 17 november is de laatste werkdag van Laura Hooijer. Wij nemen die dag afscheid
van haar en wensen haar heel erg veel geluk in Arnhem!

Baby/dreumesgroep:
Wat hebben wij veel beleefd met het thema ‘Herfst’. Alle activiteiten hebben wij met natuurlijk materiaal
ontdekt, dit past namelijk bij onze visie: ‘Reggio Emilia’.
Afgelopen week was een themavrije week. Wij zijn veel buiten geweest en hebben genoten van de frisse
lucht. Ook hebben wij geklommen en geklauterd in het speellokaal, wat een plezier!
Vanaf volgende week starten wij met het thema ‘Sinterklaas’.
Maandag 16 t/m vrijdag 20 november
Mogen de kinderen een (oude) schoen of laars meenemen. We zullen samen een schoen of laars gaan zetten
bij de open haard op onze groep.
Wist je dat?
❖ Vrij spel belangrijk is zodat kinderen de kans krijgen om volledig op te gaan in hun eigen fantasie,
ontdekken en te ervaren, volledig op hun eigen manier.
❖ Klimmen en klauteren in het speellokaal de motorische ontwikkeling stimuleert.

Peutergroep:
De afgelopen week hebben we samen alle spullen van de Herfst weer opgeruimd. Eerst zochten we in de
groep welke dingen er allemaal met de Herfst te maken hebben, en na het bespreken van de materialen
konden ze weer opgeruimd worden in de themakoffer.
Deze week ook tijd om de mooie lampionnen te showen, waar iedereen erg zijn best op heeft gedaan. We
hebben de liedjes geoefend, waarbij 1 van de peuters uit volle borst “de koeien zijn van Maarten” zong ;).
Ook hebben we een rondje om de school gelopen met als beloning een doosje rozijnen van juf Gea!
Vorige week vrijdag hebben we gesmuld van al het lekkers dat bij het Nationale schoolontbijt hoorde. Met
de peuters hebben we er een nationale schoollunch van gemaakt. Heerlijke bruine bolletjes, krentenbollen
en matzes met appelstroop of kaas, op een mooie bijbehorende placemat. Samen hebben we het over, hoe
belangrijk het is om van een goed ontbijt te genieten!
Zo rollen we vanzelf door naar het volgende mooie kinderfeest waar we met z’n allen naar uitkijken het
Sinterklaasfeest!

VSO:
Een kijkje in de keuken van de VSO.
Als ouder wil je graag geïnformeerd worden, wat jouw kind zoal doet tijdens de VSO en hoe de start van de
dag verloopt.
We merken dat in deze tijden van corona informeren nog meer het sleutelbegrip is. Om goed antwoord te
geven op vragen, hopen we door een kijkje in de VSO-keuken te geven, deze te beantwoorden.
Bij binnenkomst brengen de kinderen hun tas en andere spullen al naar de groep en is er ruimte om de
ochtend te starten met rustige spelletjes. Er wordt een Donald Duck gelezen, tekeningen gemaakt en
gebouwd met lego en/of Kapla. Gewoon lekker op de bank chillen en kletsen met elkaar is ook mogelijk.
Tegen 8.15 uur ruimen we gezamenlijk op en mogen de kinderen vanaf de leeftijd van groep 3 tegen 8.20
uur hun jas aantrekken en naar buiten. De kinderen van groep 1 en 2 gaan plassen/handen wassen en
worden naar de klas gebracht. Bij erg slecht weer blijven we binnen.
Soms willen de kinderen al eerder naar buiten en gaat één van de VSO medewerksters mee naar buiten tot
het aflosmoment van de collega leerkrachten (8.20 uur).
We doen de overdracht en geven bijzonderheden door aan de collega en om 8.30 uur zit onze VSO ochtend
erop.
Als er vragen zijn horen we dit graag en wij zullen regelmatig een foto met leuke anekdotes plaatsen in dit
weeknieuws.
Astrid, Lucia, Laura.

BSO:
Vorige week waren de dagen prachtig. Mooi gekleurde bladeren op het plein. Een heerlijk zonnetje die ons
toe lacht. Lekker veel naar buiten en met de bladeren spelen. De kinderen hebben er met zijn allen een hele
grote bult van gemaakt, waar ze in konden springen. Daarnaast hebben we vrijdag met alle kinderen, groot
en klein op het grote plein gespeeld. wat hadden ze toch een plezier.
We hebben ook de stoelendans gedaan, wat is dat toch spannend. Wanneer stopt de muziek?
Wie blijft er over?
De mist trok over het plein en dat was minder fijn om buiten te spelen. Wij kunnen dan gelukkig altijd binnen
nog leuke spellen doen met meester Rico in het speellokaal.
In het kader van ons thema ‘Theater’ hebben de kinderen weer mogen schitteren als leeuwen, vlinders,
pikachu’s of als ballerina’s. Prachtig gesminkt en ja zefs de juf moest er aan gaan geloven.
Die kreeg een hele bijzondere doflijn op haar wang.

