
 

 

 

 

 

 

 

Corona perikelen 

De eerste twee weken van dit nieuwe jaar hebben we normaal kunnen lesgeven en zijn 

er tot vandaag geen groepen naar huis gestuurd. De besmettingen onder kinderen en 

leerkrachten blijven gelukkig binnen de perken tot nog toe. Toch zien we om ons heen 

scholen die klassen naar huis moeten sturen. Bij ons is morgen groep 8 niet op school 

in verband met quarantaine van de leerkracht. We willen u dan ook met nadruk vragen 

er in uw achterhoofd rekening mee te houden dat ook bij ons op school de 

besmettingen kunnen oplopen en we groepen naar huis moeten sturen.  

Vragen als: 

‘ Hebben we een device voor thuisonderwijs?’ 

‘ Hoe gaan we de kinderen thuis opvangen in geval van een uitbraak op school?’  

zijn belangrijk om over na te denken. Hopelijk kunnen we dergelijke situaties 

voorkomen, maar het is niet ondenkbaar dat we niet anders kunnen dan een groep naar 

huis te sturen. Uiteraard gaat dit in overleg met en op advies van de GGD. 

 

Bovenschoolse programma’s gaan weer van start 

In de afgelopen jaren hebben we binnen KindPunt allerlei programma’s ontwikkeld 

om ons onderwijsaanbod te versterken. Voor alle kinderen, soms ook voor specifieke 

doelgroepen. Hierbij kunt u denken aan programma’s voor dyslectische kinderen, 

hoog en meer\begaafde kinderen, kinderen die meer praktisch ingesteld zijn en 

bewegingsprogramma’s voor peuters. We merken dat deze inzet erg belangrijk is voor 

de kinderen die hieraan deelnemen en een onmisbare aanvulling zijn op het gewone 
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programma. Met name de genoemde bovenschoolse programma’s hebben veel last 

gehad van de verschillende coronamaatregelen, waardoor ze geregeld gestopt zijn. 

Binnen het MT hebben we nu de afweging gemaakt, met in het achterhoofd het belang 

van de kinderen, om deze activiteiten weer op te starten in de week van 24 januari.  

Uiteraard zullen we alle voorzorgsmaatregelen in acht nemen en zijn de algemene 

adviezen van toepassing, zoals het dragen van een mondkapje in de gangen (groep 6,7 

en 8) en het twee keer per week afnemen van een zelftest. Met betrekking tot de 

zelftest willen we u vragen om dit bij voorkeur te doen op de dagen dat uw kind een 

programma op een andere school volgt. Voor begeleiders geldt dat zij in de school een 

mondkapje dragen, dat geldt ook voor de begeleiders van een peuter bij de 

peutergym.   

Wanneer er bij u nog vragen leven met betrekking tot het bovenstaande dan kunt u 

contact opnemen met de directeur van uw kindcentrum.  

 

Met vriendelijke groet en mede namens het Managementteam van KindPunt,   

Herman Langhorst,  

Bestuurder St.KindPunt  

 

Peutergym en peuterdans 

Zoals u hierboven hebt gelezen kunnen we weer 

starten met peutergym en peuterdans. In de bijlage 

vindt u het complete rooster voor de komende 

maanden. We starten vrijdag 28 januari met 

peutergym, woensdag 2 februari bieden we 

peuterdans aan.  

N.B.: Peuterdans is vanaf nu op de woensdagen en 

niet langer op de vrijdagen. 

 
 

Waterpolo 

We hopen allemaal dat de corona maatregelen op enig moment 

versoepelen; MZPC de Reest kondigt alvast een toernooi aan. 

In maart 2022 organiseert waterpolovereniging MZPC de Reest 

i.s.m. Meppel Actief, de zesde editie van het Waterpolo 

Toernooi. De zesde editie van het waterpolo toernooi vindt 



 

plaats op zaterdagmiddag 5 maart 2022 en zaterdagmiddag 19 maart 2022 in Bad 

Hesselingen.  

Het waterpolo toernooi is gericht op kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van de 

basisscholen in de gemeente Meppel. Het toernooi wordt opgedeeld in drie 

categorieën, namelijk jongens/meisjes groep 3-4, jongens/meisjes groep 5-6 en 

jongens/meisjes groep 7-8. Jongens en meisjes uit groep 3 t/m 6 spelen hun toernooi 

op zaterdagmiddag 5 maart 2022 en voor de jongens en meisjes uit groep 7 en 8 wordt 

het toernooi op zaterdagmiddag 19 maart 2022 georganiseerd. 

 

De teamsamenstelling is per categorie verschillend : 

Categorie jongens/meisjes groep 3-4: minimaal 7 en maximaal 10 spelers 

Categorie jongens/meisjes groep 5-6: minimaal 5 en maximaal 8 spelers 

Categorie jongens/meisjes groep 7-8: minimaal 5 en maximaal 8 spelers 

 

Voor deelname is een A + B diploma aanbevolen. Bij kinderen uit groep 5 t/m 8 is het 

zelfs verplicht! Bij opgave willen wij per deelnemer geregistreerd hebben over welke 

zwemdiploma’s desbetreffende deelnemer beschikt. Een leider per team is verplicht. 

Maximaal 3 waterpoloërs per team. 

Teams kunnen zich opgeven t/m vrijdag 11 februari 12.00 uur. Aanmelden kan via de 

website, klik hier om het team in te schrijven. Let op vol=vol. Een week voorafgaand 

aan het toernooi worden wedstrijdschema’s, regels en overige informatie naar de 

deelnemende teams verstuurd.  

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en op deelname van uw school! 

Alvast bedankt voor uw medewerking. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met 

Roxanne Dekker, via dit e-mailadres (roxanne.meppel@sportdrenthe.nl) . 

Met vriendelijke groet, 

MZPC  
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Algemeen 

Wij zijn ontzettend blij, want wij krijgen een 

nieuwe tuin. Eind januari, begin februari is de 

planning dat A3 Tuinen gaat beginnen met deze 

opdracht. We maken een apart stukje voor de 

allerkleinsten, zodat zij ongestoord kunnen 

ontdekken op de grond, voor de klimmers komt 

er een leuk speelhuisje. Heel veel natuurlijke 

materialen en groen om lekker te kunnen spelen. 

Tijdens het aanleggen van de tuin kan het zijn dat 

het halen/ brengen en het buiten spelen voor de 

kinderen er even anders uit ziet, maar daar zal ik 

alle ouders natuurlijk over inlichten wanneer van 

toepassing.  

 

Baby/dreumesgroep 

Afgelopen week hebben leuke winterse activiteiten gedaan 

tijdens de introductieweek van het thema. De kinderen konden 

kennis maken met het thema door middel van boekjes lezen, 

liedjes zingen, voorwerpen ontdekken en voelen. 

 

Zo hebben we sneeuw geverfd, ijsblokjes gevoeld en lekker 

gewandeld buiten. Brrr wat was het koud. We kleedden ons warm 

aan en gingen op zoek naar de winter. Daarna konden we heerlijk 

slapen. 



 

Peutergroep 

Bij de peutergroep zijn we volop in winterse sferen. We 

hebben een mooie thema tafel en winterbak gemaakt. 

De woorden sjaal, muts, wanten en handschoenen 

komen aan bod. Met de drie plus groep hebben we al 

een mooie sneeuw pop gemaakt. En op de peutergroep hebben we van water en verf 

ijsklontjes gemaakt. Hier gaan we volgende week mee verven.  

 

BSO 

De afgelopen week zijn we begonnen met het thema Winter. We spelen veel buiten, 

doen leuke spelletjes. We hebben het mijnenspel gedaan in een sneeuwjasje, we 

hebben sneeuwbal tikkertje gedaan. Zo laten we zien en ervaren we dat we in de 

winter ook goed buiten kunnen spelen. Ook zijn we begonnen met het maken van een 

vogel voederhuisje van een melk pak. Maandag 24 januari staat er een kook Bso 

gepland. We gaan weer wat lekkers maken. Joshua komt donderdag 27 januari 

afscheid nemen van de Bso. De kinderen hebben dan de gelegenheid om tot ziens en 

bedankt te zeggen. 



 

 


