
 

 

 

 

 

 

 

Week 1: 

De eerste week in het nieuwe kalenderjaar. Een vreemde start. Wat is een school zonder kinderen ? 

Zoals bekend werken wij bij de opvang en het onderwijs met noodopvang. Onderwijs op afstand. 

Gedigitaliseerd onderwijs. Wij worden er steeds vaardiger in. In deze winterperiode is de wereld 

voor de kinderen en de ouders/ verzorgers klein. Wij proberen optimisme uit te stralen naar de 

kinderen. Ik noem het positief spiegelen . Ons kindcentrum mag een lichtgevend baken zijn in deze 

donkere tijd. Wij wachten berichten af van het O.M.T. en de regering inzake verdere maatregelen. 

 

Hoe is met u, met jullie ? Ik kan mij voorstellen , dat deze lockdown periode voor gezinnen met 

jonge kinderen een behoorlijke impact heeft. Zelf thuis werken en dan ook de kinderen begeleiden 

v.w.b. thuiswerken. De structuur van de dag en van de week zien er anders uit. Helaas zijn er geen 

andere ‘uitjes’ voor de kinderen in deze periode. 

 

Wij zijn zeer benieuwd naar de resultaten van deze lockdown periode voor onze maatschappij. 

Wellicht is een langere periode noodzakelijk voor onze gezondheid. Onze hoop is gevestigd op 

versoepeling van maatregelen voor opvang en onderwijs, zodat gezinnen meer ‘adem’ ruimte 

krijgen. 

 

  

Piet 
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Vragenlijst W.M.K. voor ouders: 

Deze week hebt u van mij een uitnodiging ontvangen om de ‘Tevredenheid Vragenlijst voor Ouders” 

in te vullen. Hierbij het verzoek , om deze lijst in de maand januari 2021 in te vullen. Met deze 

gegevens kunnen wij onze manier van werken en de kwaliteit daarvan optimaliseren. Van harte 

aanbevolen. Een grote deelname geeft een betrouwbare indruk van de resultaten. 

Agenda: 

Vanwege de huidige Lockdown staan er geen andere activiteiten gepland. In deze periode kunnen 

wij niet ergens op bezoek , dan wel mensen ontvangen. De activiteiten op onze locatie van, de 

zogenaamde ‘derden’, zijn dan ook afgezegd. Te denken valt aan : logopedie, ergo therapie, 

fysiotherapie, G.G.D. controle van de jeugdverpleegkundige, jeugdarts controle, 

kunst/cultuurprogramma, activiteiten van MeppelActief en dergelijke. 

Graag zelf de kinderen nog met regelmaat controleren op hoofdluis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

• Wij hopen, dat iedereen een fijne kerstvakantie heeft gehad. Deze week zijn we weer begonnen met 
de noodopvang.  

• Heeft u noodopvang nodig, vul dat het formulier noodopvang in en mail deze uiterlijk voor 
donderdag naar de locatie. Heeft u noodopvang onder schooltijd en de BSO nodig, stuur de aanvraag 
dan naar directiekcannefrank@kindpunt.nl en kcannefrank@pluskinderopvang.nl  

• Bij akkoord van ons, is uw kind welkom op de noodopvang. 
 

Baby/dreumesgroep: 
Een deel van ons is weer terug na de kerstvakantie. Een ander deel zit helaas nog thuis. In de kerstvakantie 

hebben we vele activiteiten gedaan die in het teken van ‘Winter wonderland’ stonden. Zoals verven met ijs, 

brrr wat koud!  Ook maakten we een winter voelzak.  

Maandag zijn we van start gegaan met het thema winter. Deze week introduceren we het thema. We lezen 

boekjes, ontdekken en voelen winter elementen, zoals ijs. We maakten een lekkere wandeling, en voelden 

de koude wind. Hopelijk valt er deze weken ook wat sneeuw, dan kunnen we het thema nog beter beleven 

☺. 

Wist je dat... 

✓ ... deze week juf Lydia en juf Gertrude bij ons zijn begonnen, dit vinden wij erg gezellig!  
✓ ... af en toe een rondje lopen om buiten het thema te ontdekken. Wat komen we allemaal tegen 

onderweg? 
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Peutergroep: 
Deze week zijn we gestart met het thema ‘’Winter’’. 

De groep is winterklaar gemaakt. Op de thematafel staat bijvoorbeeld een slee en pinguïns. Raai de kraai 

heeft een muts op en een sjaal om, zo krijgt hij het niet koud. 

Wij lezen deze week het boek ‘’Kikker in de kou’’. Ook zingen wij daar liedjes bij.  

We hebben ook gekeken wat we nodig hebben om ijsklontjes te maken, misschien nog een leuke tip voor 

thuis. Samen met je peuter een bakje water in de vriezer zetten en af en toe kijken wat er gebeurd is met het 

bakje water. Nadat het bevroren is haal je het bakje eruit en zet je het bij de verwarming, ook daar voel en 

kijk je af en toe naar. Voor een peuter is het proces bevriezen en ontdooien heel leuk om te ontdekken. 

 

Liedje over de winter: 

Ris ras rijs, wij schaatsen op het ijs 

De plassen zijn bevroren, de mutsen over de oren 

Ris ras rijs, wij schaatsen op het ijs. 

 

Wist je dat…. 

 

- We door de lock-down veel kinderen momenteel niet zien, wij missen ze heel erg! 
- Wij ook met koud weer veel buiten spelen, wilt u eraan denken dat de kinderen een sjaal-muts en 

handschoenen mee hebben? 
- Deze week juf Linda is begonnen met werken op de Peutergroep i.p.v. de babygroep? 
 



BSO:  
De vakantie zit er weer op, het was een stuk rustiger dan normaal, door de lockdown. Gelukkig 
konden we ons thema gewoon uitvoeren en zijn er hele leuke activiteiten gedaan.  
Zoals: winterproefjes, onze eigen kerstkribbe maken, sneeuwwolken maken, ijssculpturen uit het ijs 
hakken met gereedschap, winterbingo. Natuurlijk was er genoeg ruimte om buiten te spelen en 
verstoppertje te doen. 
Ook hebben we een gave workshop Tie dye t-shirts maken gedaan. 
Wat een leuk thema Winter wonderland! 
Deze week starten we rustig op, we hebben veel tijd om met kleine groepjes spelletjes te spelen, 
lekker te gymmen, en wordt er druk fantasiespel gespeeld! 
 
 

 
Knutsel idee voor thuis: 
Maak je eigen Photo props. 
 
Nodig: 
Gekleurd karton/stevig papier. 
Houten stokjes. 
Schaar, lijm/plakpand 

 
We zien graag jullie te gekke foto’s voorbij komen! 



 

  


