
 

 

 

 

 

 

🥳"Juffendag" 🥳  Afgelopen dinsdag hebben de leerkrachten van de groepen 1/2 

samen hun verjaardagen gevierd. Juf Ina werd 

extra in het zonnetje gezet, zij werd deze dag 

65 jaar. Er werd gezongen voor de juffen en 

ze werden door de kinderen verwend. Het 

feest begon met een poppenkast. "Kikker" was 

net die dag ook 

jarig. 🥳 Daarna 

hebben de kinderen 

allerlei spelletjes gedaan en wat lekkers gegeten. Het was 

een gezellige dag. 

Bedankt namens alle juffen. 

 

Jaarkalender 

Aan het begin van schooljaar ontving u al onze jaarkalender. Inmiddels is deze alweer 

wat aangepast. In de bijlage vindt u onze meest recente jaarkalender. 

 

Floddertje 

Ieder jaar organiseert Kindpunt een peutervoorstelling. Dit 

jaar is de titel:  

           Floddertje naar de basisschool 

De voorstelling wordt op alle kindcentra opgevoerd. Op ons  

  Schooljaar 2022- 2023 

202018201682018 

Weeknieuws 

Weeknieuws: 19                    Week: 3 

 Schoolfruit:   

   

Kalender: 

- 27 jan.: Peutergym 

-   9 feb.: Voorstelling Floddertje 

 

 

Bijlagen: 

- Poster Floddertje 

- Jaarkalender 

  



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 een informatieavond 

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 avond is op 31 januari in De Spil in de Oosterboer. We starten om 19.00 uur en 

opgave is niet verplicht.  

 

 

 

  

https://kindcentrumhetkompas.nl/yuniors


Algemeen 

Kindplanner ouderapp: 

Afgelopen week is er bij een bepaalde instelling een probleem ontstaan voor het 

inloggen op de OuderApp. Helaas moeten de ouders nu eenmalig de organisatiecode 

invullen. Hierna werkt de inlog weer zoals zou moeten. Excuses voor het ongemak 

 

Vacature: 

 
PlusKinderopvang is op zoek naar enthousiaste, gekwalificeerde pedagogisch 

medewerkers voor de invalpool (18 -27 uur p/w). 

Ben of ken jij iemand die op zoek is naar een leuke, uitdagende baan in de 

kinderopvang waarbij je veel werkervaring op doet? Attendeer hem of haar dan vooral 

op deze vacature of stuur je motivatie en CV naar Gwenda Wolters:  

g.wolters@pluskinderopvang.nl  

Kijk voor meer informatie over deze vacature op onze website: 

https://pluskinderopvang.nl/pedagogisch-medewerker-invalpool-18-27-uur-p/w 
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Babygroep 

Wij zijn van start gegaan met het thema ‘ziek en gezond’. In dit thema gaan wij extra 

letten op gezond eten, door bijvoorbeeld lekkere smoothies te maken en een appel te 

plakken op papier. Verder spelen we dat wij, of de pop, ziek zijn en maken we elkaar 

beter met pleisters.  

En samen zingen we de 

liedjes: 

Boem au 

Wat is dit nou? 

Dikke bult 

Een grote schram 

Weet jij wel 

Hoe dat kan?  

 
 

 

 

Peutergroep 

Het thema ‘Ziek & Gezond’ is al weer even bezig en het 

leeft volop bij de kinderen. Elke dag kijken we samen naar 

de praatplaat van Piramide waarin we Pippa, Bonno en 

Piep kunnen zien. Ook Pippa en Bonno zijn in het 

ziekenhuis. Pippa heeft haar been gebroken, hoe moet je 

dan lopen? De kinderen denken even na en gaan dan één 

voor één opstaan, ‘Kijk juf, dan moet je zo lopen’. Ze laten 

zien dat je dan moet hinkelen. Andere kinderen vertellen 

dat je dan in een rolstoel kunt zitten. Bonno wordt door de 

dokter nagekeken in zijn oor, hij heeft oorpijn. Ook de 

kinderen gaan elkaar bij langs met een otoscoop om in 

elkaars oren te kijken. Gelukkig, allemaal goed! Verder hebben we de poppen 

voorzien van een paar verbandjes en pleisters en hebben de juffen ook heel wat 

pilletjes tegen de pijn gekregen.  

 

 

 



BSO 

Deze week hebben we vogelvoer gemaakt. Wil je dit thuis ook eens een keer 

proberen? Maak dan je eigen vetbol, dit is wat je nodig hebt: 

Frituurvet en zaden. Zaden zoals maanzaad, zonnebloemzaden of pompoenpitten. 

De verhouding is ongeveer 50 procent frituurvet en 50 procent zaden. 

  

Zo doe je dat: 

- Smelt het frituurvet in een pan. Let op, het hoeft niet heet te zijn. 

- Voeg al roerend het zadenmengsel toe. 

- Verdeel het mengsel over bijvoorbeeld theeglazen of een blikje. 

- Leg daarin een katoenen draad die uitsteekt (hier hang je de bol straks aan op). 

- Laat de bollen hard worden en hang het op in de tuin. 

  

Je kunt ook een vogelvoederhuisje maken.  

Dan heb je de volgende materialen  nodig: 

Een melkpak, plakband, stift, liniaal en een schaar. 

 

 

 

Zo doe je dat: 

- Maak een leeg melkpak goed schoon onder de kraan. 

- Plak de opening van het melkpak dicht met plakband. 

- Teken met de stift en de liniaal een vierkant aan alle zijkanten van het pak. 

- Prik met de schaar een gaat in het vierkant en knip vervolgens de vierkanten uit. 

-  Maak met je schaar bovenin het pak een klein gaatje waaraan je het huisje op kunt 

   hangen. 

- Vul het voederhuisje met voer en hang deze op in de tuin of op het balkon. 

  

Tip: Versier het huisje aan de buitenkant! 

Eet smakelijk vogels! 

 

 

 

 

 

 


