
 

 

 

 

 

 

 

Week 50: 

Wij mogen terugkijken op een geslaagd feest met Sinterklaas en zijn Pieten. Voor dit feest was het 

speellokaal ingericht. Genoeg ruimte voor de kinderen , om iets aan de Sint te laten zien. Zo te horen 

hebben de kinderen dit feest in huislijke kring gevierd met mooie cadeaus. De boot is richting Spanje 

gekoerst. Ons gebouw heeft afgelopen maandag een metamorfose ondergaan. In de avond hebben 

ouders en leden van de activiteiten commissie de ruimtes gedecoreerd met kerstattributen. Het ziet er 

heel sfeervol uit. Hierbij werden de Corona maatregelen goed nageleefd. Mondkapjes op, iedereen 

zijn / haar eigen taak, afzonderlijk koffie/ thee drinken en na gedane arbeid naar huis. Mooi, om de 

volgende uitspraak van die avond op te kunnen tekenen: “ Zo komen wij toch nog een keer in school 

met andere ouders .” 

De persconferentie van dinsdagavond stond in een somber teken. Gezien de verspreiding van het 

Covid 19 virus in het gehele land worden er geen versoepelingen toegepast. Wij zijn aangewezen op 

onze kleine kring van naasten en vrienden, die in geringe getale op bezoek mogen komen/ gaan. Het 

zijn nu wel echte donkere dagen voor de kerst. Wij mogen hoop putten uit de volgende quote uit een 

lied van de Groninger troubadour Ede Staal: “ Het het nog nooit zo donker west, of het werd wel 

altied wel weer licht “.  

Op ons kindcentrum staat het feest van het licht , de ster, de geboorte van Jezus Christus centraal. 

Zoals gememoreerd is het hele pand in kerstsfeer gebracht. Elke maandag van deze weken starten wij 

met een adventsviering. Ieder in zijn eigen klaslokaal, maar met de deuren open. De kaarsen 

branden, de liedjes worden gezongen en het verhaal van de reis naar Bethlehem wordt verteld. Dit in 

verschillende werkvormen waarbij een uitgespeeld verhaal is gefilmd. 

  

 

Piet 
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Weeknieuws    16                        Week: 50 

Komende maand: 

Kerstviering: alleen voor de leerlingen en 

de medewerkers: woensdag 16 december 

vanaf 16.45 uur. 

Vrijdag 18 december: Eindtijd voor alle 

leerlingen : 12.00 uur 

 

In dit nummer: 

- Bijdrage Piet 

- Scala 

- MeppelActief 

- Kerstfeest 

- Gevonden voorwerpen 

- Groep 5 bijdrage 

- Kinderopvang 
 



 
 

Nieuwe korte cursussen muziek en beeldend bij Scala  

Bij Scala in CCM De Plataan aan de Vledderstraat 3c in Meppel starten in januari en februari leuke 

korte cursussen voor kinderen. Ze krijgen er les van vakdocenten beeldend en muziek die heel veel 

zin hebben om met de kinderen aan de slag te gaan. Plezier staat voorop. Inschrijven en meer 

informatie over onderstaande cursussen via ontdekscala.nl  

Kleuteratelier, voor 4 t/m 6 jaar, start dinsdag 2 februari van 16.00 tot 17.30 uur. Meedoen aan de 6 

lessen kost € 69,- 

Blij met Klei, voor 8 t/m 10 jaar, start donderdag 14 januari van 15.30 tot 17.00 uur. Meedoen aan de 

6 lessen kost € 69,- 

Edelsmeden, voor 10 t/m 12 jaar, start woensdag 13 januari van 16.00 tot 17.30 uur. Meedoen aan de 

8 lessen kost € 92,- 

Ontdek jouw wereld van muziek, voor 7 t/m 9 jaar, start dinsdag 2 februari van 15.00 tot 15.45 uur. 

Meedoen aan de 6 lessen kost € 45,- 

Speel samen in een echte band, voor 10 t/m 12 jaar (om mee te doen hoef je geen ervaring te hebben 

met het bespelen van een muziekinstrument), start donderdag 4 februari van van 15.30 tot 16.30 uur. 

Meedoen aan de 6 lessen kost € 60,- 

 

 

Bowling middag 

In samenwerking met Pinz Bowling Meppel organiseren wij ook dit jaar weer de bowling middag. 

Op woensdagmiddag 13 januari 2021 zijn de kinderen uit groep 5 t/m 8 van harte welkom om hun 

bowling kunsten te laten zien. De bowling middag is verdeeld in drie rondes:  

Ronde 1: 14:00-15:00 uur. 

Ronde 2: 15:00-16:00 uur. 

Ronde 3: 16:00-17:00 uur.  

Aan iedere ronde kunnen maximaal 24 kinderen deelnemen. Deelname is gratis en inschrijven vooraf 

is verplicht via https://meppelactief.nl/agenda-item/bowlen/ 

https://ontdekscala.nl/
https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/beeldend/kleuteratelier/
https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/beeldend/blij-met-klei/
https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/beeldend/edelsmeden-korte-cursus/
https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/muziek/ontdek-jouw-wereld-van-muziek-start-februari-2021/
https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/muziek/speel-samen-in-een-echte-band/
https://meppelactief.nl/agenda-item/bowlen/


 

Kerstfeest: 

Wij hebben het al een paar keer aangekondigd. Het kerstfeest vieren wij op woensdag 16 december 

aanstaande vanaf 16.45 uur. Wij hebben onze plannen voor het vieren van dit feest moeten bijstellen. 

Ouders kunnen niet aanwezig zijn bij deze viering. De kinderen zullen het in de eigen groep gaan 

vieren met de eigen leerkracht(en). Wij maken gebruik van handreikingen uit onze methode 

Trefwoord. In deze kleinere setting willen wij aandacht besteden aan dit feest van de geboorte van 

Jezus Christus. Voor het gevoel van samenzijn maken wij gebruik van eigen gemaakte opnames van 

het kerstverhaal vanaf eerste advent. 

 

Gevonden voorwerpen: 

Bij de ingang aan de K.P. zijde hebben wij een box staan met gevonden voorwerpen . Deze puilt de 

laatste dagen uit met kleding en schoeisel. Wilt u de tassen en de kleding van uw kinderen 

controleren ? Neem zelf eens een kijkje . Doe dit dan na aanvang van de schooltijden , of een 

moment voordat de school uitgaat. Deze spullen staan in de hal tussen de voordeur en de klapdeuren 

aan de K.P. zijde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deze week begonnen wij met een digitale adventsviering.  
Het kaarsenlied zongen wij in de klas en wij keken naar een filmpje over op zoek naar het licht 
gemaakt door leerlingen uit groep 6 en 7. 
 
Wij hebben al mooie sterren en een kerststal geknutseld.  
De kerstboom staat in de klas.  Wij zijn op weg naar een gezellig 
kerstfeest. De kerstviering is volgende week woensdag. 
 

Van het ouderenfonds hebben wij 

kerstkaarten gekregen die wij hebben 

ingekleurd.  

Wij schreven er een 
persoonlijke boodschap 
bij.  
Wij hopen hier veel 
eenzame ouderen blij mee 
te maken. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
Oudercommissie:  
Een poosje geleden hebben wij een oproep gedaan voor nieuwe leden in onze oudercommissie. Wij zijn blij 

dat Marion Hilberink, moeder van Luca (BSO) en Mila (peutergroep) ons team komt versterken. Wij zijn er 

om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen. Lijkt het je ook leuk om mee te denken en te 

adviseren, meld je dan op onderstaand mailadres: 

ockcannefrank@pluskinderopvang.nl 
 
Graag stellen we ons aan u voor: 

Jolien Kuilman 

 

      Marion Hilberink 

 

 

 

 

Henriët Boxem  

 

 

 

 

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben die u aan de oudercommissie kwijt wil? U kunt ons aanspreken of 

een mail sturen naar oc@annefrankschool.info  Hartelijke groet, De oudercommissie 

mailto:ockcannefrank@pluskinderopvang.nl
mailto:oc@annefrankschool.info
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fnl%2Fillustrations%2Fsneeuwpop-kerst-sneeuw-kerstmis-2994766%2F&psig=AOvVaw39JK_L8Npq2duH1NjMSH9j&ust=1602918070350000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDRuLzFuOwCFQAAAAAdAAAAABAb


Even voorstellen: 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Lydia van Veen, ben bijna 50 jaar en woon samen met mijn man 
en onze 3 kinderen in de leeftijd van 22, 19 en 16 in Veeningen.  
In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig zoals tekenen en schilderen maar 
ook klussen en tuinieren vind ik erg leuk. Verder gaan we graag de natuur in 
om te wandelen en zoeken we met enige regelmaat de zee op. 
Inmiddels ben ik ruim 2,5 jaar werkzaam binnen Plus kinderopvang op 
verschillende locaties maar vanaf Januari mag ik vast op de babygroep werken 
bij kindcentrum Anne Frank, waar ik enorm veel zin in heb!    
Het kan dus maar zo zijn, dat we elkaar al eens tegen gekomen zijn op de 
opvang en anders hoop ik jullie snel te ontmoeten. 
Wens ik jullie voor nu eerst hele fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling! 
 
Tot snel, groetjes Lydia                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baby/dreumesgroep: 
Er zijn veel nieuwe dingen te ontdekken en te beleven bij ons op de groep. 

Wij hebben veel nieuw speelgoed gekregen van Sinterklaas, waaronder veel boekjes en speelgoed in 

natuurlijke materialen. 

 

Wij zijn deze week gestart met het thema ‘Kerst’, we knutselen een kerstboom en gaan samen de kerstboom 

versieren. We zetten ook nog een kribbe neer met het kindje Jezus.  

 

 

 

 

 



 

 

Wist je dat? 

- Wij een nieuwe lamp boven onze lees-hoek hebben, voor een huiselijke sfeer op onze groep.  
- Elke dag vertellen wij in de kring wat over het thema. We zingen het ‘Goedemorgen’lied samen met 

Raai de Kraai. Daarna zeggen we tegen elk kindje goedemorgen. 
We lezen en zingen daarna over het thema. 
Het goedemorgen lied: 
Goedemorgen allemaal, hebben jullie lekker geslapen? 
Goedemorgen allemaal, wat fijn dat jullie er zijn! 
Goedemorgen….. 

- Wij vaak gymmatten op de groep leggen, zodat de kinderen kunnen klimmen en klauteren. 
- De grote broers/zussen vaak even een knuffel komen brengen bij hun kleine zusje/broertje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peutergroep: 
 

Wat hebben wij een drukke maar leuke week gehad! Afgelopen week stond volledig in het 

teken van het Sinterklaasfeest. Wij zijn elke dag erg verwend en hebben elke dag een zak vol 

cadeautjes gekregen, waarmee we op de groep kunnen spelen. Verder hebben we een mooie 

stoel voor Sint en zijn pieten versierd. Sinterklaas vond hem ook erg mooi! Met de vrijdag 

kinderen zijn we langs geweest bij Sinterklaas in het speellokaal, waar hij met zijn pieten een 

woonkamer had gekregen. Aan het einde van de dag hebben we de Sinterklaas spullen weer 

opgeruimd en hebben we nog lekker gespeeld met de nieuwe dingen die we gekregen hadden. 

Deze week zijn we begonnen met het nieuwe thema 'kerst' en zo verandert onze groep nu al 

weer in een gezellige kerstsfeer!  

Weer een erg leuke tijd die ons te wachten staat .  
 



 
BSO:  
Wat een Geweldig Sinterklaasfeest hebben we gehad op de BSO. 

Sint had voor elke groep een goed gevulde zak met cadeaus gebracht; we hebben Pietengym gedaan en als 
slot hebben we vissen op de groep gekregen.  
Hoe ze heten weten we nog niet. Er worden druk namen bedacht. Ook wordt er een schema gemaakt, wie 
verzorgt de vissen en op welk tijdstip en dag ?. Prachtig om te zien, hoe belangrijk het nemen van 
gezamenlijke verantwoordelijkheid op jonge leeftijd al is. De kinderen komen vrolijk ’s morgens, tijdens de 
VSO, eerst even een kijkje nemen bij de vissen. 
 

Het volgende feest staat alweer voor de deur en we starten met knusse activiteiten, knutselen, spelletjes, 

koken/bakken met Lucia. Een tijd voor rust en genieten van alle prachtige versieringen in school. Zachtjes 

klinken er de komende tijd kerstliedjes op de groep en leven we toe naar de kerstvakantie. 

In de kerstvakantie staat het thema ‘Coole Winter Wonderland’ centraal.  
Er staan weer leuke diverse activiteiten op het programma. Net als in elke vakantie staan er Plus breed weer 
een aantal activiteiten centraal, zoals  ijs sculpturen maken, voorwerpen uit ijs hakken en jouw eigen Tie Dye 
shirt maken!  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


