
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstfeest op school:  

Dit jaar vieren we het kerstfeest op 23 december a.s. 

onder schooltijd. Dit i.v.m. de coronamaatregelen. 

Het thema is :”Verrassend.” We starten deze dag met 

een viering in de eigen groep. De kinderen van groep 

6 zullen een ”Kerstfilmpje” maken. Deze kunnen we 

die dag in de eigen groep bekijken. De activiteiten-

commissie zal voor de ochtend pauze voor drinken 

en een kerstkransje zorgen. De kinderen hoeven voor de ochtend pauze dus niets mee 

te nemen.  

 

Tussen de middag gaan we samen lunchen in de eigen klas. Wilt u uw kind daarvoor 

een feestelijke lunch mee geven? In de middag zullen de kinderen iets 

maken/knutselen voor iemand die zij willen verrassen. Hiervoor krijgen zij een lichtje 

mee om weg te geven aan iemand anders.  

We hopen op een fijn Kerstfeest! 

 

Peutergym:  

In de maand december worden de peutergym en dans sessies gecanceld. Hopelijk 

kunnen we in januari weer starten. 

  Schooljaar 2021- 2022 

202018201682018 
Weeknieuws 

Weeknieuws 14                    Week: 47 

Komende maand (onder voorbehoud) 

  3 dec.   : Sinterklaas op school   

22 dec.   : Kerstfeest op school 

26 dec. – 9 jan. : Kerstvakantie 

   

In dit nummer:                    

- Kerst 

- Basketbal 

- Voedselbank 

 

 

 

 

 
 

Schoolfruit: 



 

 ‘Voedselbank, daar kom je mee rond’ 
In deze tijd van Advent lijkt het ons 

goed om iets te betekenen voor een 

ander. Daarom doen wij als school 

mee met de actie:  

‘Samen voor de Voedselbank’.  

 

Aangezien we in deze tijd geen 

derden in school mogen ontvangen heeft een medewerker van de voedselbank, de opa 

van Sverre (groep 7) en Fenner (groep 5), een filmpje voor de kinderen gemaakt 

waarin het één en ander wordt uitgelegd. Door middel van dit filmpje wordt de 

inzameling geopend. Op maandag 13 december a.s. zal er in de Adventsviering 

nogmaals aandacht geschonken worden aan de voedselbank.  

 

De inzamelingsweken zijn van 6 t/m 17 december aanstaande. 

Mag uw kind wat meenemen naar school voor de voedselbank? De volgende 

producten zijn erg welkom: 
 

Hygiëneproducten  Baby-producten Levensmiddelen Voor maaltijden 

Shampoo 

Douche-/badschuim 

Handzeep 

Tandpasta/tandenborstel 

Deo 

Toiletpapier 

Maandverband 

Afwasmiddel 

Wasmiddel 

Schoonmaakmiddel 

Voedzame babykoekjes 

Potjes 

babyvoeding/fruithapje 

Kinderchocolaatjes 

Pampers 

Billendoekjes 

Billencrème 

Koffie/thee 

Koffiemelk 

Suiker 

Houdbare melkproducten 

Boterhambeleg (zoet/hartig) 

Pannenkoekenmix/bakmixen 

Ontbijtkoek 

Beschuitjes of afbakbroodjes 

Pakje instantsoep of bouillon 

Instantpudding 

Kilo (bak)meel 

Rijst 

Macaroni 

Spaghetti 

Bami 

Droge mixen voor 

pasta of rijst 

Maaltijdsauzen in 

pot of zakjes 

Aardappelpuree 

Vlees in blik 

Vis in blik 

Groenten in 

blik/pot 

Soep in 

pot/blik/zak 

Fruit in blik 

 

In iedere klas staat een doos die gevuld kan worden. We hopen dat we veel mensen 

blij kunnen maken! Mochten er vragen zijn dan kunt u bij ons terecht.  
 

Namens de goede doelen commissie, 

 

 

Floor Boesenkool en Ina Hoekerswever 

 



 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen: 

Mijn naam is Paula Vos, ik ben 44 jaar en woon in Meppel. Ik heb 

een man en 2 kinderen, Thijs is 13 jaar en Lieke is bijna 10 jaar. 

Het is inmiddels 19 jaar geleden dat ik begonnen ben met werken 

in de Kinderopvang. Daarvoor heb ik 5 jaar als kraamverzorgster 

gewerkt. Ik ben de laatste weken al veel aan het werk op alle 

groepen bij de Kinderopvang Kc Anne Frank. Ik heb het erg naar 

mijn zin en ga vanaf januari vaste dagen werken op de babygroep 

en de Bso. Het werken met kinderen geeft mij veel voldoening, de 

verzorging, ze helpen groeien en bloeien, die vrolijke gezichtjes, heerlijk onschuldig 

nog. We gaan elkaar zien en spreken de komende tijd, tot gauw.  

 

 

Mijn naam is Naomi Molhoop, getrouwd met Wendell en samen hebben wij 4 

kinderen. Ik ben sinds kort verhuisd vanuit Amsterdam naar het mooi stadje Meppel. 

Na mijn opleiding Sociaal Pedagogisch Werker heb ik de HBO 

opleiding Kleuterpedagogiek gedaan. Na 15 jaar werkzaam te 

zijn geweest in het onderwijs leek het mij leuk om op een 

ander manier met kinderen bezig te zijn en zo ging ik mijn 

nieuwe uitdaging aan bij ‘Partou’ Kinderopvang. Vanaf 6 

december ben ik blij het team van locatie Plus Kinderopvang 

Anne Frank te mogen versterken. In mijn vrije tijd ontspan ik 

graag met het lezen van een goed boek. Ieder kind is uniek en 

dat maakt het werken met kinderen zo bijzonder. Ik vind het 

erg leuk om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en daarbij activiteiten aan te 

passen op de behoefte en interesses van de kinderen. Ik vind het belangrijk dat de 

kinderen zich thuis voelen bij de Kinderopvang. 
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Peutergroep: 

Deze week staat in het teken van Sinterklaas , we krijgen elke dag cadeautjes , we 

bakken pepernoten en we oefenen in het gymlokaal om hulppietjes te worden en 

krijgen een echt pietendiploma. We oefenen ook flink met het zingen van 

Sinterklaasliedjes en hebben van de week allemaal de schoen gezet; er zat voor alle 

kinderen wat lekkers in de schoen . 

BSO: 

Deze week zijn we druk bezig geweest met verschillende activiteiten. Op maandag en 

dinsdag hebben we met de kinderen overheerlijke pepernoten gebakken. En terwijl de 

ene groep lekker aan het bakken was konden de andere kinderen mee doen met 

pietengym. Lekker klimmen en klauteren. Heel voorzichtig voort bewegen om het 

pakje in de schoorsteen te kunnen gooien. We hadden laatst ook pepernotenklei 

gemaakt, mochten jullie dit thuis ook willen maken dan staan de benodigdheden 

hieronder. 

Ingrediënten pepernotenklei: 

- 2 koppen bloem 

- 1 kop zout 

- 1 eetlepel speculaaskruiden 

- 1-2 eetlepels kaneel 

- 2 eetlepels cream of tartar/wijnsteenzuur* 

- 2 eetlepels olie (bijvoorbeeld zonnebloemolie) 

- 1,5 kop kokend water 

 

Bereiding pepernotenklei 

Doe alle droge ingrediënten in een kom en meng ze. Voeg daarna de olie toe. Roer 

vervolgens het kokende water er door en laat het kort afkoelen. Voel voorzichtig of het 

mengsel niet meer heet is. Kneed het dan met je handen tot het niet meer plakt. 

https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=38821&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Ffuncakes-wijnsteenzuur-100g%2F9200000100000979%2F&name=wijnsteenzuur&subid=recept%20pepernotenklei

