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Weeknieuws

Weeknieuws 13
In dit nummer:
- Luizen(p)luis
- Schoolfruit
- Basketbal
- Scala
- Pieteninstuif

Week: 46
Komende maand:
3 dec.
22 dec.
26 dec. – 9 jan.

: Sinterklaas op school
: Kerstfeest op school
: Kerstvakantie

Schoolfruit:
Deze week is het eerste schoolfruit bezorgd; ananas,
waspeen en een appel. Volgende week eten we rettich,
een sinaasappel en waspeen.
Luizen(p)luis:
Door alle corona maatregelen is het nog steeds niet mogelijk op
school de luizen(p)luis uit te voeren. Luizen trekken zich echter niets
aan van de pandemie en ‘woekeren’ vrolijk voort. We willen u
daarom nadrukkelijk verzoeken uw kind(eren) regelmatig te checken
op neten of luizen, en zo nodig te shampooën.
Basketbal:
Er wordt de komende weken een tweetal leuke basketbal activiteiten georganiseerd:
Basketbaltoernooi 5 januari 2022:
Op woensdag 5 januari organiseert basketbalvereniging Red Giants een toernooi voor
kinderen uit de groepen 5/6 en 7/8. Inschrijving vooraf is verplicht. Er wordt 4 tegen 4
gespeeld. Opgeven kan in teams van minimaal 4 en maximaal 6 personen. Aanmelden
kan via: 4 x 4 Klaverblad scholenbasketbaltoernooi - Meppel Actief
Deadline van inschrijving is zaterdag 11 december 2021.
Basketbal clinic 29 december 2021:
Op woensdag 29 december 2021 organiseert de basketbalvereniging Red Giants een

clinic als voorbereiding op het basketbaltoernooi. Inschrijven vooraf is verplicht. Dit
kan individueel of met je team. Als team zijn schrijf je je in tegelijkertijd met je
aanmelding van het toernooi. Individueel kan het via deze link: Basketbalclinic Meppel Actief . Deadline van inschrijving is zaterdag 11 december 2021.
Peuterdans:
Vrijdag kunnen de peuters weer dansen. Onder leiding van juf Monique kunnen de
peuters heerlijk bewegen. Alle peuters vanaf 2 jaar zijn welkom om mee te doen. We
beginnen om elf uur. Geeft u het ook even door aan ouders van peuters in de buurt?
Scala activiteiten:
Leuke Scala activiteiten voor de kleinsten:
Peutermuziek | start 12 januari 2022 | woensdag 09.00 tot 09.45 uur | 6 lessen | € 43,Kinderen van 2½ tot 4 jaar ontdekken een wereld vol muziek, samen met papa, mama,
de oppas of misschien wel oma of opa. Muziekdocent Inge de Vries laat ze
kennismaken met echte muziekinstrumenten. In talloze leuke spelletjes en liedjes
komen muzikale begrippen voorbij, zoals hard en zacht, langzaam en snel. En
natuurlijk gaan ze ook zingen en bewegen op muziek.
Kleutermuziek | start 12 januari 2022 | woensdag 13.15 – 14.00 uur | 6 lessen | € 43,Een leuke muziekoriëntatiecursus voor kinderen van groep 1 en
2 met docent Inge de Vries: muziekinstrumenten bespelen,
zingen en bewegen op muziek. Bekende én nieuwe liedjes
passeren de revue en heel veel muzikale spelletjes. De laatste
vijf minuten kunnen de kinderen laten zien en horen wat ze die
dag hebben geleerd.
Kleuteratelier | start 24 januari 2022 | maandag 15.30 – 17.00 uur | 6 lessen | € 75,Of kinderen nu tekenen, verven, klei kneden of een
oude krant aan stukken scheuren, ze beleven veel
plezier aan voelen, beleven en experimenteren. Als
daar ook nog een kunstwerk uit ontstaat, zorgt voor
extra veel voldoening. Plezier staat voorop in het
kleuteratelier van beeldend docent Marjelle Barneveld.
Een korte cursus voor kinderen van 4 t/m 6 jaar.
Meer informatie en aanmelden via ontdekscala.nl

Pieteninstuif gemeente Meppel:
De pieteninstuif is voor kinderen uit de groepen 1 en 2. De
kinderen gaan tijdens de instuif verschillende pietengymnastiek
activiteiten doen om een pietendiploma te verdienen. Deelname
is gratis en aanmelden is verplicht; dit kan via de website van
Meppel Actief: https://meppelactief.nl/agenda/.
Maandag 29 november in sporthal Het Erf.
Dinsdag 30 november in sporthal De Aanloop.
Woensdag 1 december in sporthal De Eendracht in Nijeveen.
Donderdag 2 december in sporthal Koedijkslanden.
De pieteninstuif is in verband met de coronamaatregelen verdeelt in 2 blokken: 15:00 15:40 uur en 15:50 - 16:30 uur. Wegens coronamaatregelen is het niet toegestaan dat
ouders/verzorgers op de locatie blijven tijdens de activiteit. Wel is het toegestaan dat
de ouders/verzorgers, met een geldig coronatoegangsbewijs, de locatie mogen
betreden om zijn/haar kind te helpen met omkleden. Hierna zullen zij de locatie weer
moeten verlaten.

Algemeen:
Komende week starten Raisia en Cynthia met hun stage Zorg en Welzijn. Zij zullen in
een volgend weeknieuws zich voorstellen. Dit is de eerste keer voor Pluskinderopvang
dat wij stagiaires Zorg en Welzijn aannemen en we hebben er ongelooflijk veel zin in.
Raisia en Cynthia zullen ons ondersteunen met huishoudelijke taken, persoonlijke
zorg, zoals veter strikken, jassen aan doen en kleine activiteitjes, zoals voorlezen of
liedjes zingen. Jullie kunnen de dames tegenkomen op de baby/dreumesgroep en de
peutergroep op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Baby/dreumesgroep:
Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in het land. En ook op de
groep besteden wij hier natuurlijk aandacht aan. We hebben
hier al een aantal pietjes voorbij zien komen. Ook hebben we
het lokaal alweer versierd in het thema Sinterklaas. De
babygym bevat cadeautjes waar de baby’s naar kunnen kijken
en mee spelen, er zijn ook sinterklaasboekjes die we voorlezen
en we zingen natuurlijk veel liedjes in dit thema.
Peutergroep:
Afgelopen week hebben wij ons thema herfst afgesloten. Dit
kwam mooi uit met de natuur, want de kastanjebomen waren
kaal en er waren geen kastanjes meer te vinden in de tuin.
Dus ook bij ons op de groep mocht de bak met kastanjes weg
en kwam er plaats voor een nieuwe invulling van de
speelhoek. En wat past er nou beter bij het nieuwe thema
Sinterklaas, dan een stoomboot? Samen met de kinderen zijn
wij druk aan de knutsel gegaan. Er staat een mooi kleurrijke
boot en zo kunnen de kinderen verkleed in een pieten pak of
sinterklaas kostuum hun fantasie kwijt bij dit o zo mooie
thema. Volgende week gaan we met de kinderen de schoen
zetten, denken jullie er aan om de kinderen een schoen mee
te geven, voorzien van naam?

Bso:
Op de Bso speelt het thema Sinterklaas erg bij de kinderen. Met de jongste kinderen
hebben we ‘pepernoten-klei’ gemaakt; het rook heerlijk. En je kon er goed mee kleien.
Met de oudere kinderen werd er deze week begonnen met een echte lego challenge! In
groepjes werd er overlegd, samengewerkt en lol gemaakt. Mooie bouwwerken waren
het resultaat.
Hieronder nog een leuk opdrachtje ☺!

