
 

 

 

 

 

 

 

Week 48: 

Deze week op onze locatie passen en meten om de lesgroepen te ‘bemensen’ . Enkele collega’s 

hebben zich ziek afgemeld en een paar testafnames moesten worden afgewacht. Gelukkig is er ( nog) 

geen groep naar huis gestuurd. Als schoolleider moet je op werkdagen , maar ook in het weekend 

alert zijn op afmeldingen van werknemers en op meldingen van ouders in het kader van Covid 19. 

Dat is de dynamiek van dit vak in deze tijd. Improviseren, organiseren en aanpassingen ( laten) 

uitvoeren, zodat het onderwijs en de opvang doorgang kan blijven vinden. Het zijn inderdaad de 

donkere dagen voor kerst en het licht laat nog op meerdere vlakken op zich wachten. ‘Goed lesgeven 

aan kinderen’ maakt voor zeker 90 %  deel uit van ons vak. Dit kalenderjaar hebben wij, als 

schoolteam, ons laten scholen op de facetten didactiek , differentiëren, eigenaarschap, 

onderwijsaanbod en onderwijsvraag van leerlingen. Deze week sluiten wij dit praktisch af met 

groepsbezoeken door twee externe begeleiders en professionele gesprekken over de geobserveerde 

lessen. Kwaliteitsmetingen zijn van groot belang, zoals u vast ook gewend bent binnen uw 

werkkring. Na het weekend maken wij ons op voor de Sinterklaasactiviteiten in het gebouw met als 

hoogtepunt het bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten op vrijdagmorgen 4 december. In de 

onderbouwgroepen zijn wij al enkele weken met dit thema aan het werk. De kinderen hebben hun 

schoen reeds gezet en daarin iets ontvangen. Ook dit feest vieren wij alleen met de kinderen en de 

medewerkers. Dus geen ludieke intochten en dergelijke. Datzelfde geldt voor het komend kerstfeest 

op de locatie van ons Kindcentrum. Zeker in deze ‘feest’ periode missen wij het contact en de relatie 

met alle betrokken ouders en verzorgers. Het primaire proces , lesgeven en opvangen van kinderen, 

mogen wij voortzetten en daar zijn wij in deze donkere periode dankbaar voor . Rechtgeaarde 

Groningers, waar ik er één van ben, zeggen in moeilijke tijden “Kop d’r veur “. Blijf gezond en 

geniet van kleine dingen. 

  

Piet 
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Komende maand: 

Vrijdag 4 dec.: Sinterklaasfeest voor de 

kinderen op de vrijdagochtend- geen ouders 

in het gebouw 

Maandag 7 dec.: Het gebouw in kerstsfeer  

Woensdag 16 dec.: Kerstfeest in de eigen 

groep tussen 16.45 – 18.00 uur- geen ouders 

in het gebouw 

Zoom meeting: Ouders van leerlingen van 

groep 8 kunnen inloggen via de link ( Info 

V.O.scholen ) 

 

In dit nummer: 

- Bijdrage Piet 

- Sinterklaas in de stad Meppel- 

externe berichten 

- Opvang 

- Bijlages met daarin een bericht van 

groep 3 
 



 

 

Informatie over het feest van Sinterklaas in de stad Meppel 

Sinterklaas 1: 

Afgelopen zaterdag zijn er Sinterklaas tv opnames geweest waarin ook de vragen van de kinderen 

die d.m.v. een filmpje vragen hebben ingestuurd voor Sinterklaas, deel van uitmaken. De 

uitzendingen hiervan vinden plaats op vrijdag 27 en zaterdag 28 november op RTV Meppel om 

13.00 en 16.00 uur. 

Sinterklaas 2: 

Sinterklaas is ook dit jaar weer in Meppel aangekomen. De burgemeester heeft  hem al ontvangen 

maar vond wel dat Sint dit jaar wat weinig Pieten bij zich had. Door de Covid crisis zijn Sint en zijn 

Pieten met verschillende boten naar Nederland gekomen om de anderhalve meter in acht te nemen. 

Niet alle boten konden de weg naar Meppel makkelijk vinden en nu op pakjesavond heeft de Sint 

nog niet al zijn Pieten gevonden. Eén Piet komt op zaterdag 5 december samen met hem in de studio 

om de kinderen van Meppel te vragen om hulp. Vanaf 13.00 uur zal Sint in een laatste poging, op de 

tv en social media, de kinderen van Meppel om hulp vragen. Hebben zij de Pieten al in Meppel 

gezien?   

Als er kinderen zijn die in de uitzending willen helpen dan kunnen ze een mailtje sturen naar 

sinterklaasmeppel2020@gmail.com . Misschien belt Sinterklaas dan jou rechtstreeks in de televisie-

uitzending en roept jouw hulp in om samen de Pieten te vinden. Ook is er in de uitzending contact 

met diverse reporters die in de binnenstad van Meppel op zoek gaan naar de vermiste Pieten. 

De kinderen die Sinterklaas helpen om de Pieten te vinden krijgen misschien wel een extra presentje 

dat de Pieten dan persoonlijk langs komen brengen, zet daarom in je mailtje in ieder geval je adres of 

telefoonnummer, zodat Piet contact met je op kan nemen. 

 

Als u meer informatie wilt kunt u altijd mailen naar marvin@roodhof.nl 
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Algemeen: 

• Het is ons opgevallen, dat er steeds vaker kinderen die niet naar de BSO gaan na schooltijd op het 
schoolplein snoep, chips en dergelijke meenemen en rijkelijk uitdelen. Dit is natuurlijk super lief, 
maar soms heel moeilijk voor de BSO kinderen om de verleiding te weerstaan. Wij hebben namelijk 
zelf de afspraak geen snoep aan te nemen op het schoolplein. 
Graag zouden wij u daarom willen vragen om hierop te letten en misschien met uw kind(eren) te 
bespreken. Alvast bedankt. 
 

• Nieuwe tarieven voor 2021 

Alle klanten van PlusKinderopvang hebben vorige week een e-mail ontvangen met daarin de nieuwe 

tarieven en spelregels voor 2021. 

Nieuw in 2021 is dat de peuterochtenden naar 4 uur gaan. Alle klanten met een peutercontract 

(POP) hebben van ons reeds een toelichting ontvangen. 

Deze week ontvangen zij een nieuw aangepast peutercontract, dat goedgekeurd moet worden in het 

ouderportaal. 

Doe dit alstublieft voor 10 december zodat uw peuter ook volgend jaar weer van harte welkom is bij 

Plus.  

 

Voor alle ouders geldt, geef het gewijzigde uurtarief (en eventueel de gewijzigde maanduren) zelf 

door aan de Belastingdienst!  

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice via 0522-726800. 

 

 
 
Baby/dreumesgroep: 
Wat een feest deze week! Onze pietenmuts is af waarmee we nu kunnen spelen, we hebben pietengym 
gedaan en... Sinterklaas heeft onze schoentjes gevuld met een presentje! Wat boffen wij. 
 
“O, kom maar eens kijken  
wat ik in mijn schoentje vind  
alles gekregen  
van die beste Sint!”  
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Wist je dat... 
 
...je gezonde pepernoten kunt maken? 
 
Ingredienten: 
175 gram havermeel 
5 eetlepels amandelmelk 
12 gram speculaaskruiden 
60 gram zonnebloem- of kokosolie  
5 dadels 
6 gram kaneel  
2 eetlepels dadelstroop 
Snufje zout  
7 gram bakpoeder  
 
Bereidingswijze:  
Verwarm de oven voor op 175 graden. Doe alle ingredienten in een kom en meng alles goed door elkaar. 
Bekleed je ovenschaal met bakpapier en maak hier hele kleine bolletjes van het deeg. Bak ze vervolgens in 
ongeveer 15 minuten af. Smullen maar!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peutergroep: 
Wist je dat…….? 

 

- We deze week onze schoen hebben gezet….. 

- En er vanaf vrijdag waarschijnlijk wat lekkers in zit… 

- We deze week bakpietjes waren en we pepernoten hebben gemaakt… 

- We allemaal een mooie pieten of sinterklaas muts hebben gemaakt voor het sinterklaas feest 

volgende week…. 

- We volgende week elke dag de verjaardag van sinterklaas gaan vieren…. 

- En alle kinderen daarom verkleed mogen komen…. 

- Juf Esmé zich gelukkig weer beter voelt en deze week weer begonnen is met werken 

- Juf Kim deze week gestart is op de peutergroep 



 

 
 

BSO:  
De afgelopen week hebben we onder andere een leuke improvisatie les gedaan in het speellokaal. Juf 

Lucia is met een aantal kinderen druk bezig om het geoefende toneelstuk te filmen, welke uiteindelijk 

gedeeld gaat worden met de ouders van de kinderen die meedoen. Ook is Sinterklaas in ons land waar 

we de nodige aandacht aan schenken. Er worden prachtige kunstwerken gemaakt voor onze Sint.  

 

Verder was het zo nu en dan heerlijk weer om buiten te zijn, hier hebben we dan ook zeker gebruik van 

gemaakt. De kinderen vermaken zich heerlijk met Pokemonkaarten en andere spelletjes.  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


