
 

 

 

 

 

 

 

Week 47: 

Na het komend weekend nog vier schoolweken tot aan de kerstvakantie. Wij zullen in deze periode 

twee feesten vieren met de kinderen. Het Sinterklaasfeest op vrijdag 4 december en het kerstfeest op 

woensdag 16 december. In deze Corona periode op een andere manier dan voorheen. Ouders zullen 

hierin niet betrokken worden , helaas. Twee commissies zijn bezig dit op een creatieve manier 

invulling te geven. In de onderbouw volgen wij het Sinterklaasjournaal dagelijks.  

Afgelopen dinsdag is Roelienke Wagenaar op bezoek geweest in het kader van het inzamelproject 

van Small Miracles, zoals reeds eerder is vermeld. De leerlingen kunnen artikelen meenemen van 

thuis voor deze actie. Van harte aanbevolen. 

 

Piet 

 

 
 

Testen Covid 19/ Coronatest: 

Hierbij nogmaals de aanbeveling vanuit ons Kindcentrum . Laat tussen de test van één van de 

ouders/ verzorgers en de daadwerkelijke uitslag daarvan de kinderen thuis. Wij maken binnen 

Kindpunt en andere stichtingen waarbij wij betrokken zijn meerdere positieve testen mee. Om 

verdere besmettingen tegen te gaan en opvang en onderwijs te continueren nogmaals deze oproep . 

Bij voorbaat dank ! 
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MeppelActief: 

Wijksport 

Volgende week zijn de laatste wijksportmomenten van 2020. Iedereen uit groep 3 t/m 8 kan nog een 

laatste keer mee doen voor de winterstop. Het is gratis en aanmelden is niet nodig!  

 

• Maandag 23 november, 15:00-16:00, in Ezinge op het gras- en speelveld bij de Papaverstraat. 

• Dinsdag 24 november, 15:00-16:00, in Haveltermade op het Troelstraplein. 

• Donderdag 26 november, 15:00-16:00, in Westerstouwe op het gras- en speelveld tussen de 

Frans Halsstraat en de Leghorn. 

 

Vanaf maandag 30 november hebben we met de wijksport een winterstop. Vanaf maart 2021 zal er 

weer wijksport worden aangeboden. In de tussenliggende maanden organiseren we andere leuke 

activiteiten. Houdt daarvoor de website en Facebookpagina van Meppel Actief & Gezond, goed in de 

gaten!  

 

Pieteninstuiven: 

De pieteninstuif is voor kinderen uit de groepen 1,2 en 3. De kinderen gaan tijdens de instuif 

verschillende pietengymnastiek activiteiten doen om een pietendiploma te verdienen. 

Deelname is gratis en aanmelden is verplicht via de website Meppel Actief: 

https://meppelactief.nl/agenda/.  Vol = Vol. 

Maandag 30 november in sporthal De Aanloop. 

Dinsdag 1 december in sporthal Het Erf. 

Woensdag 2 december in sporthal De Eendracht in Nijeveen. 

Donderdag 3 december in sporthal Koedijkslanden.  

De pieteninstuif is in verband met de corona maatregelen verdeeld in 2 blokken: 15:00 - 15:40 uur en 

15:50 - 16:30 uur. 

 

 

 

 

https://meppelactief.nl/agenda/


 

 

 

 

  

Afgelopen dinsdag is Roelienke Wagenaar in alle groepen langs 

geweest om daar meer informatie te geven over het goede doel ‘Small 

Mircales’. Roelienke is samen met meester Richard, bekend van 

peutergym en de BSO, eerder naar Oekraïne geweest om daar de 

kansarme kinderen te begeleiden. Hierover vertelde Roelienke in de 

groep. Uw kind kan hier vast meer over vertellen.  

Volgend jaar zullen Richard en Roelienke 

verhuizen naar Oekraïne om daar voor een 

langere tijd de kinderen te kunnen helpen.   De 

komende twee weken zamelen wij spullen in, die 

Roelienke en Richard te zijner tijd mee zullen 

nemen naar Oekraïne. Alle kinderen hebben een 

folder mee naar huis gekregen met hierop 3 

producten die zij mee kunnen nemen van huis. 

Voorbeelden zijn: pleisters/verbandrollen, 

kindersokken en schetsblokken.  

Daarnaast is er vraag naar sportkleding, die uw kind niet meer past, maar 

nog wel goed genoeg is om te dragen.  

De spullen kunnen t/m woensdag 2 december ingeleverd worden. De 

kinderen in Oekraïne zullen er erg blij mee zijn!  

                                  Helpt u mee? Alvast bedankt!  

 

 

 

 



Nieuws van groep 1 – 2 B 

We hebben de laatste periode over de herfst gewerkt. 

*We hebben samen appelmoes gemaakt, echt heerlijk !! 

       

*Samen kabouterthee gedronken en natuurlijk kabouterkoekjes gegeten  naar 

aanleiding van het liedje : 

Kaboutertjes drinken kabouterthee, 

Van dideldidee  kabouterthee.  

Van dideldidideldidoekjes 

Met kleine kabouterkoekjes.  

*En natuurlijk een prachtige lampion gemaakt voor Sint Maarten. 

*We hebben egelhuizen gebouwd in de bouwhoek. 

*En mooi gespeeld in de paddenstoel in de huishoek. 

*Gerekend met eikels. 

*Prachtige herfstbakjes gemaakt. 

*En nog veel meer……… 

 

 

 



 

Schoenzetten op dinsdag 24 november 

 

Alle kinderen zijn blij dat Sinterklaas weer in het land is! We volgen alle gebeurtenissen van 

Sint en de pieten via het Sinterklaasjournaal. Deze week ontvingen de kinderen een brief 

van Sinterklaas met daarin zijn wens. Daar gaan we met zijn allen voor zorgen zodat op 

vrijdag 4 december een gezellige woonkamer voor Sinterklaas en de pieten klaar staat! 

Groep 5 t/m 8 hebben inmiddels allemaal lootjes getrokken. 

Sinterklaas werkt dit jaar ‘thuis’ vanuit het grote Pietenhuis. Gelukkig gaat het schoenzetten 

wel door. Dit gaan we met zijn allen doen op dinsdag 24 november! Denken jullie eraan 

om een schoen mee te nemen naar school? 

 

 

 

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baby/dreumesgroep: 
 
Hoera! Sinterklaas is weer in het land met een stoomboot vol cadeautjes en pepernoten. Wij ervaren de 

voorpret al op de groep. Zo is de groep mooi versierd. Wij hebben een eigen open haard gemaakt, waar onze 

schoentjes bij staan. Deze week zingen wij er liedjes bij. 

‘Sinterklaas kapoentje, 

gooi wat in mijn schoentje. 

Gooi wat in mijn laarsje, 

dank u Sinterklaasje!’  

Ook hebben we een mooie veer gemaakt voor onze pietenmuts en zijn wij gaan 

klimmen en klauteren tijdens de pietengym.  

Wist je dat… 

.. je deze week een schoen mee mag nemen? Deze zetten we bij onze open haard en wie weet zit er 

volgende week een presentje in van Sinterklaas.  

.. we veel gezond beleg op tafel hebben, zoals humus, zuivel spread en fruit spread ?De kinderen vinden het 

ontzettend lekker. Wij gebruiken het ook als dip bij ons groente moment aan het einde van de dag! Mmm! 

 

   
  

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: 

Deze week van start gegaan met ons nieuwe thema Sinterklaas! De kinderen zitten vol van het Sinterklaas 
journaal en weten elkaar en ons precies te vertellen in de kring wat er allemaal is gebeurd, zó spannend! 

We zijn druk bezig geweest met het maken van een mijter of een pietenmuts. Lekker kleuren stempelen en 
knippen, of prikken. 

Vol verwachting zingen wij de liedjes samen en bekijken wij de praatplaat. 

Ook hebben we juf Laura uitgezwaaid, want die gaat werken en wonen in Arnhem! Samen gekeken naar de 
lieve filmpjes die er waren gemaakt en de cadeautjes gegeven die wij in het geheim hadden voorbereid. 

Meester Piet heeft deze week uitgelegd, dat wij met ons Kindcentrum meedoen aan het Small Miracles 
project van Richard en Roelienke. Buiten onze groep staat een doos, waar eventuele donaties daarvoor in 
kunnen worden gedaan. Die donaties kunnen worden afgegeven bij de groepsleiding. 

Volgende week gaan wij allemaal onze schoen zetten bij de kachel in de groep! Dus niet vergeten om een 
schoentje mee te nemen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BSO:  
Ons thema Theater loopt op zijn einde en maakt plaats voor de Sint en zijn Pieten. Er wordt druk geknutseld, 
getekend en geverfd en heb jij ons gluurpietje al gezien? Deze weken maken wij ons lokaal helemaal klaar 
voor Sint en zijn Pieten! 
 
Wij merken aan de kinderen dat dit toch wel weer een spannende tijd is. Omdat het zo snel donker wordt, 
spelen we ook minder lang buiten. Door met zijn allen naar het speellokaal te gaan om onze energie eruit te 
gooien, of een filmpje met elkaar te kijken, om tot rust te komen, kan iedereen goed zijn draai vinden.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  


