
 

 

 

 

 

 

We zijn weer begonnen  

Het tweede gedeelte van het schooljaar is begonnen.  

Gelukkig lijkt op school de griepgolf achter de rug. 

De twee weken voor de Kerst hadden we heel veel zieke 

leerlingen, nu slechts een enkeling. 

We wensen jullie allemaal het allerbeste voor 2023!  

 

 

 

Peutergym 

Morgen gaan we weer gymmen. Samen met meester 

Christian kunnen de peuters weer heerlijk bewegen. Alle 

peuters vanaf 2 jaar zijn welkom om mee te doen. We 

beginnen vanaf nu om elf uur. Geeft u het ook even door 

aan ouders van peuters in de buurt? 
 

  

 

 

Floddertje 

Ieder jaar organiseert Kindpunt een peuter- 

voorstelling. Dit jaar is de titel:  

           Floddertje naar de basisschool. 

  Schooljaar 2022- 2023 

202018201682018 

Weeknieuws 

Weeknieuws: 18                    Week: 2 

 Schoolfruit:   

   

Kalender: 

- 13 jan.: Peutergym 

 

 

 

Bijlagen: 

- Poster Floddertje 

- Rooster peutergym 



De voorstelling wordt op alle kindcentra opgevoerd. Op ons kindcentrum voeren we 

voorstelling uit op donderdag 9 februari. Alle ouders en verzorgers zijn samen met 

hun peuters en kleuters van harte welkom die avond. We beginnen om 18.00 uur. 

Opgeven is niet nodig. In de bijlage vindt u de flyer. 

 

 

Yuniors: Informatieavond 

In januari organiseren wij voor leerlingen in groep 6 en groep 8 én hun ouders twee 

informatieavonden over Yuniors tienercollege. 

Hierin zullen wij informatie geven over deze 

onderwijsvorm die wij sinds twee schooljaren 

aanbieden bij ons op school. Hierin zullen wij ook 

omschrijven voor welke leerlingen wij dit concept 

geschikt achten. Daarnaast wordt tijdens deze 

avond ook een doorkijkje gegeven van de 

geplande praktische invulling van Yuniors 

tienercollege in het 3e jaar (het eerste jaar op CSG 

Dingstede).  

 

De leerlingen van groep 6 worden voor deze 

avond uitgenodigd omdat Yuniors tienercollege start in groep 7. De leerlingen van 

groep 8 worden uitgenodigd, omdat er een mogelijkheid  

is om na groep 8 bij de bestaande groep in te stromen. Yuniors tienercollege is voor 

alle leerlingen in Meppel en is gevestigd in KC Het Kompas en CSG Dingstede. Kijk 

voor meer informatie op: 

Het Kompas | Yuniors Tienercollege (kindcentrumhetkompas.nl). 

De eerste avond is op 19 januari op kindcentrum Het Kompas,  de tweede avond is op 

31 januari in De Spil (voorheen Oosterboerschool) in de Oosterboer. Deze avonden 

starten om 19.00 uur en opgave is niet verplicht.  

Wilt u zich opgeven? Dat kan via directiekchetkompas@kindpunt.nl 

 

https://kindcentrumhetkompas.nl/yuniors
mailto:directiekchetkompas@kindpunt.nl


Algemeen 

Een verjaardag betekent feest en bij zo’n verjaardag komt 

vaak een traktatie kijken. Vanaf de eerste verjaardag mag er 

getrakteerd worden maar dit is geen verplichting. Dit kan ook 

een kleine, goedkope niet-eetbare traktatie zijn. Wij vinden 

het belangrijk dat de eetbare traktaties zo gezond mogelijk 

zijn. Als ervoor gekozen wordt om snoep te trakteren, dan 

kunt u deze 

traktatie terug 

vinden in de schooltas. U kunt dan zelf 

de keus maken om dit wel of niet te 

geven aan uw kind. We vragen ouders 

dan ook om producten uit de Schijf van 

Vijf te gebruiken in een portiegrootte die 

past bij de leeftijd. 

In de hal bij de peutergroep staat een 

traktatiemap, vol nieuwe inspiratie. Neem gerust een kijkje! 

  

Babygroep 

We hebben de kerst vakantie achter de rug met veel 

leuke activiteiten. We hebben gekeken naar mooie 

lichtjes, vuurwerk gemaakt en een sneeuwpop geverfd.  

Vanaf deze week werken we met de methode Piramide. 

We zijn deze week begonnen met het thema ‘Ziek en 

gezond’. Met z’n allen zijn we druk bezig om tanden te 

poetsen en de pop te wassen.  

Shampoo hier, shampoo daar… 

En dan rondjes draaien in het haar! 

Dan goed spoelen pssss…… 

 

Ik ben klaar! 

Ook hebben we een leuk nieuwtje: onze collega Mirjam van 

de babygroep is zwanger! 

 



Peutergroep 

Een nieuw jaar, een nieuw methode en een nieuw thema. 

“Ziek en gezond” daar draait het nu in de peutergroep 

allemaal om. Pleister hier, prikje daar, verbandje om.. ziezo, 

nu ben je klaar!  

Deze week hebben wij juf Esmé weer verwelkomd op de 

groep. Na haar zwangerschapsverlof hoort zij er nu weer 

helemaal bij. 

 

 

 

 

BSO 

Wat hebben we 2 leuke weken gehad in de 

kerstvakantie, het thema was ‘In the Spotlights’! 

 

De kinderen hebben zich niet hoeven te vervelen, er 

werd o.a. een heuse modeshow gelopen in zelf 

ontworpen kleding van vuilniszakken , er werd een keer 

een soepje gemaakt, er werd geschminkt en de kinderen 

mochten op het podium hun talenten laten zien.  

Juf Lucia kwam ook gezellig op bezoek, samen met 

baby Lukas, wat een mooi mannetje! Juf Lucia komt 

eind februari ons team weer versterken. 

Het thema waar we nu mee gestart zijn, is ‘’Hartje Winter’’. We doen veel activiteiten 

buiten, want buiten zijn is gezond! We stampen in 

de plassen, maken modderkunst en spelen 

natuurlijk een portje voetbal. Ook hebben we 

binnen leuke dingen gedaan, zoals mooie 

sneeuwsterren en met verf leuke wintertafereeltjes 

maken en er staan nog veel meer leuke activiteiten 

op het programma. 

We zijn voor 1 activiteit op zoek naar lege 

melkpakken en lege flessen om een watermeter te 

maken. We zouden het op prijs stellen als u het pak 

of de fles even goed zou willen uitspoelen, voor u het meegeeft aan uw kind.  


