
 

 

 

 

 

  

Petitie voor Scala  

Hallo, ik ben Nora Lynn, 11 jaar en 

elke woensdag zit ik op de Plusklas 

Kwadraat. Ik en mijn zusje zitten op 

dansen, tekenen en kleien bij Scala. 

Toen ik het nieuws hoorde dat Scala 

misschien failliet zou gaan schrok ik 

zo erg dat ik meteen een petitie ben gestart! De volgende woensdagochtend vroeg ik 

op Kwadraat of ik onder lestijd verder mocht werken aan de petitie en dat mocht. Nu 

is hij klaar. Willen jullie hem ook ondertekenen? Via deze link kunt u de petitie 

steunen: Red Scala - Petities.nl 

Groetjes van Nora Lynn Rozema  

Sinterklaas voorstelling 

Heeft u thuis kinderen jonger dan vier jaar? Heeft u zich dan al 

aangemeld voor de Sinterklaas film op vrijdag 2 december? 

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 voorstellingen 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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Weeknieuws 

Weeknieuws: 13                    Week: 46 

Schoolfruit: 

   

   

In dit nummer: 

- Ziek melden 

- Bijdrage groep 1/2B  

- Petitie voor Scala  

Bijlage: 

- Flyer Sinterklaas voorstelling  

- Poster Droom Theater Meppel  

https://petities.nl/petitions/red-scala?locale=nl


Afmelden bij ziekte 

Wilt u bij ziekte van (één van) uw kind(eren) de afmelding doen via de 

schooltelefoon? Het nummer is: 0522-258500. Parro is niet bedoeld voor 

ziekmeldingen, we missen dan het overzicht. Alvast bedankt. 

  

                        Nieuws uit groep 1 /2 B 

We werken deze periode natuurlijk over Sinterklaas. 

In onze klas is het huis van de sint en zijn pieten, we bakken daar 

pepernoten van klei, brengen chocoladeletters rond, pakken 

cadeautjes in enz. 

Sommige kinderen kunnen al woordjes maken met de 

chocoladeletters of weten wie welke letter in de schoen moet 

krijgen. Zo zijn we dus ook bezig met taal. 

Ook kijken we elke dag naar het sinterklaasjournaal. Op internet staan daarvan ook 

leuke spelletjes. Zo laten we Ozosnel springen over hindernissen, doen we 

rijmspelletjes en geheugenspelletjes. 

De rommelpiet is ook langs geweest. Wat was 

het een rommeltjes in de klas. Gelukkig 

hebben de kinderen goed geholpen met 

opruimen.                   

Ook spelen we in de boot van sinterklaas op 

de gang of bouwen zelf een mooie boot in de 

bouwhoek. 

Natuurlijk worden er ook allemaal mooie 

Sint knutsels gemaakt. 

We stoppen evenveel pepernoten van klei 

in de zak als het cijfer wat naast de zak 

staat. Zo leren we de cijfers en het 

tellen. We bouwen huisjes van 4 blokjes 

waar de pieten in wonen. Zo zijn we er achter gekomen dat je heel veel verschillende 



bouwwerkjes kunt maken van 4 blokjes. Dit hoort allemaal bij 

rekenen. Zo passen we alle vakken aan ons thema Sinterklaas aan.  

We kunnen niet wachten tot hij daadwerkelijk in de klas komt en 

tellen de nachtjes af op een kalender. 

 

                                                  Lieve groetjes van groep 1 /2 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Baby/dreumesgroep 

Deze week hebben we een veer voor op onze pietenmuts geverfd! We hebben onze 

schoen gezet, zal de sint er wat instoppen? Ook zijn we deze week naar de winkel 

gegaan om ingrediënten te halen voor de pepernoten. We genoten van het ruiken, 

proeven en voelen van het pepernotendeeg.  

 

Kijk, ik heb vijf Pietjes op mijn hand!  

Die helpen Sint door het hele land.  

Dit is Bakkerspiet 

Die eet vaak pepernoten als niemand het ziet. 

Dit is Piet met grote oren 

Hij kan al jullie liedjes heel goed horen 

Lange Piet kan keihard lopen. 

En de mooiste cadeautjes voor jullie kopen. 

De Stalpiet zorgt voor het witte paard 

Geeft het eten, drinken en kamt zijn staart. 

En wie zorgt er voor het boek van Sinterklaas?   

Dat is de kleine Pieterbaas. 

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


Peutergroep 

Onze groep is helemaal omgetoverd in Sinterklaas 

sfeer. Wat een gezellig tijd. We knutselen een 

pietenmuts en verkleden ons als Sint en Piet. 

We leren nieuwe woorden aan, zoals mijter, 

stoomboot en staf.  

Ook hebben we deze week ons schoen gezet. 

Spannend, wat zullen we krijgen?  

 

 

BSO 
Wat een spannende weken zijn het voor de kinderen! Komen de pakjes wel op tijd 

aan? Zit de stoomboot weer vast? Komt het allemaal wel goed met Sint en zijn Pieten? 

Ze worden wel op de proef gesteld. 

Gelukkig doen we op de Bso genoeg leuke dingen die afleiding bieden. 

Zo hebben we maandag heerlijk geverfd en hebben we dinsdag met een groepje 

meiden onze eigen lipgloss gemaakt. Ook knutselen we mooie mijters en doen we 

leuke spelletjes met elkaar. 

 

 
 

 

 

 


