
 

 

 

 

 

 
  
Informatieavond 

Aanstaande maandag houden we onze jaarlijkse informatie 

avond. Tijdens deze avond kunt u kennis maken met de 

leerkracht(en) van uw kind(eren) en een kijkje nemen in de 

groepen. De avond verdelen we in twee delen van ieder drie 

kwartier, zodat ouders met meerdere kinderen op school bij 

meerdere groepen langs kunnen.  

Het eerste deel start om 19.00 uur, daarna een korte koffie en 

thee pauze, om 20.00 uur start het tweede deel van de avond. 

 

 

Help ons mee 

Voor de vakantie hebben we de ouders met kinderen die op 1 november 2022 2, 3 of 4 

jaar oud zijn, gevraagd om een ouderverklaring in te vullen voor een nieuwe KindPunt 

locatie in de Nieuwveense Landen.  

We hebben bijna voldoende verklaringen binnen! Maar we missen er nog een paar. 

Daarom toch nog een keer de vraag of u de 

moeite wilt nemen om de ouderverklaring in 

te vullen. U helpt ons enorm om hiervoor 

even de tijd te nemen. Via deze link komt u 

direct bij het formulier. Zorg dat u uw DigiD 

en het BSN nummer van uw kind(eren) bij 

de hand hebt.  

  Schooljaar 2022- 2023 

202018201682018 
Weeknieuws 

Weeknieuws  2                    Week: 35 

Komende maand: 

- Vrijdag 2-9       : Startfeest 

- Vrijdag 2-9       : Peuterdans 

- Maandag 5-9    : Informatie avond 

- Woensdag 14-9: Studiedag 

                              Alle kinderen zijn vrij 

- Donderdag 15-9: Schoolreizen gr. 3-6 

- Maandag 19-9   : Schoolreis gr. 7 

In dit nummer: 

- Informatieavond  

- Kledingbeurs  

- Jeugdtheaterschool 

- Peuterdans 

- Schoolreizen 

- Schoolfruit 

 
 

https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-scholen/index.html#/gegevens/108


Voor de ouders die al een ouderverklaring hebben afgegeven, ligt er een leuk bedankje 

klaar. Mocht u dat nog niet gekregen hebben, geef het even aan bij de directeur. Ook 

wanneer u nog vragen hebt kunt u bij de directeur terecht. 

Schoolreizen 

Komende maand gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. Donderdag 15 september 

gaan de groepen 3 t/m 6 en maandag 19 september groep 7. Waar de schoolreizen dit 

jaar heen gaan verklappen we nog niet, de leerkrachten gaan dit aan de kinderen 

vertellen. 

 

Peuterdans 

Morgen gaan we weer dansen. Onder leiding van juf 

Mirte kunnen de peuters weer heerlijk bewegen. 

Alle peuters vanaf 2 jaar zijn welkom om mee te 

dansen. We beginnen om negen uur. Geeft u het 

ook even door aan ouders van peuters in de buurt? 

 

 

Schoolfruit 

Volgende week starten we weer met schoolfruit. Op dinsdag, 

woensdag en donderdag krijgen alle kinderen een stuk fruit  

op school. 

 

Kledingbeurs 

Vrijdagavond 16 en zaterdagochtend 17 september zal er weer een kledingbeurs zijn 

in Meppel. Een kledingbeurs is ideaal voor ouders; kinderen groeien vaak snel uit 

kleding en het is leuk om nog nette tweedehands kleding voor een kleine prijs te 

kunnen kopen. Op de beurs zal er naast kinderkleding ook dameskleding, speelgoed en 

schoenen te koop zijn. Inschrijven kan nog tot 5 september via de link: 

https://forms.gle/KcMJL9pUQjaCa3Yz7  

Meer informatie vindt u in de bijlage van de nieuwsbrief 

 

Bieb-ouders gezocht 

Vanaf dit schooljaar krijgen wij een eigen bibliotheek op school. 

De kasten staan er al en heel binnenkort komen hier ook de 

boeken in. Deze boeken krijgen, net als in de echte bibliotheek, 

een label. Het is straks mogelijk voor de leerlingen om (onder 

schooltijd) boeken te lenen uit de school bibliotheek. Alle boeken zijn gelabeld en 

staan in een catalogussysteem, waardoor ze gemakkelijk terug te vinden zijn. Voor de 

ondersteuning van de leerlingen bij het kiezen en lenen van de boeken uit de 

https://forms.gle/KcMJL9pUQjaCa3Yz7?fbclid=IwAR0lJp98xk_5lEyKjB0VGu05Nk_JY0FRe_qIkRxf6-nfwlwcgiDo4zLWBy4


schoolbibliotheek zijn we op zoek naar enthousiaste ouders die wekelijks, of 

maandelijks, beschikbaar willen zijn om te komen helpen. De dag(en) en tijden zijn 

nog in overleg. De geïnteresseerde ouders zullen uitleg krijgen en worden 

ingewerkt in het werken met het uitleen- en catalogussysteem. Hoe meer 

aanmeldingen er zijn, hoe minder vaak eenieder hoeft te komen helpen.  

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Saskia 

Koopman (s.koopman@kindpunt.nl) of Sharon Kollen 

(s.kollen@kindpunt.nl). Wilt u hierbij aangeven op welke dagen en tijden 

u beschikbaar bent? U mag ons natuurlijk ook altijd even aanschieten op 

het schoolplein. We hopen op uw hulp, alvast bedankt! 

Jeugdtheaterschool  

 Cursus Theater-Flex is de jeugdtheaterschool van Meppel, 

voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Een podium is de plek voor 

theater, de plek voor zang & dans maar bovenal de plek voor 

plezier. 

Stap in de spotlight en maak je klaar voor anderhalf uur lang 

theater. Jouw hoofd zit vol goede ideeën en verhalen en hoe 

leuk is om dat aan anderen te kunnen laten zien. Samen met 

een groep kinderen van jouw eigen leeftijd ga je elke week 

aan de slag. Zo leer je alles over acteren, presenteren en hoe 

je je eigen ideeën tot een toneelstuk maakt. 

Wekelijks komen de kinderen bij elkaar. Hier krijgen ze les 

van een theaterdocent in alle basisprincipes van theater. 

Acteren voert de boventoon maar ook het ontwikkelen en vormgeven van de eigen 

fantasie vormt een belangrijk onderdeel. Verder wordt er aandacht besteed aan: 

samenwerking, samen spel, zelfvertrouwen en presenteren. Twee keer in het jaar zijn 

er korte presentaties (in december en aan het einde van de cursus) op de leslocatie. Zo 

kunnen ook broertjes, zusjes, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s meegenieten van al dat 

jonge talent. 

Het lesprogramma behandelt allerlei onderdelen. Er wordt geput uit een zeer 

uitgebreid spelarchief aan de hand waarvan leren ontstaat vanuit het ervaren. 

Kennismaking les : Maandag 19 september 

Tijd   : Maandag 15:45 – 17:15 

Locatie  : Vrijeschool De Toermalijn 

Leeftijd  : Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar 

Opgeven  : Via jeugdtheaterschoolzwolle.nl 

                                 (menu--> kinderen --> Theater-Flex) 

 

mailto:s.koopman@kindpunt.nl
mailto:s.kollen@kindpunt.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen 

Deze zomervakantie zijn wij met de Plus Kinderopvang op wereldreis geweest. 

Wij hebben alle continenten van de wereld gehad, we zijn begonnen in Europa en 

eindigden in Afrika. We zijn bezig geweest met dit thema door middel van 

verschillende activiteiten. We hebben geknutseld, gekookt, spellen gespeeld en nog  

veel meer. Zie hier onder de foto’s voor een kleine impressie.  

 

Belangrijke mededelingen 

- Juf Esmé is bevallen van een dochtertje Diede. Mocht je een kaart, tekening o.i.d. 

willen sturen geef deze gerust aan een peuterleidster, dan zorgen wij ervoor dat het bij 

haar thuis wordt bezorgd. 

- Juf Lisa van de babygroep heeft een nieuwe uitdaging gevonden in haar woonplaats 

Kampen en gaat ons helaas per oktober verlaten. Marion Hilberink komt gelukkig ons 

team versterken per eind september op de babygroep.  

- Juf Lucia gaat 19 september met zwangerschapsverlof, en zal deze dag vrolijk 

afsluiten op de Bso. Op de BSO zal er 15 september een juffenfeest plaats vinden, 

uitnodiging volgt nog. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.pinterest.com%2Fpin%2F517421444687740968%2F&psig=AOvVaw3jLS3MYUrr9gOnvIDALLXk&ust=1602918332923000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC8qLjGuOwCFQAAAAAdAAAAABAD


Even voorstellen 

Mijn naam is Astrid Boers, en ik kom vanaf dit schooljaar de oudercommissie 

versterken. Onze dochter Zara heeft op de baby en peutergroep bij de kinderopvang 

gezeten. En in september mag zij eindelijk naar de basisschool en bso. Wij kregen te 

horen dat er nog leden voor de oudercommissie werden gezocht en hierop heb ik 

gereageerd. Onder het motto; ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel 

kan!  

Er werd mij gevraagd of ik mij wou voorstellen dus bij deze: 

Astrid Boers, 35 jaar, en 8 jaar getrouwd met Wilgo Boers. 

Ons gezin bestaat uit dochter Zara, en als het gaat zoals gepland, 

komt baby broertje Boers ons in november versterken. Ook 

hebben we nog een hele lieve Duitse Herder hond genaamd Kay. 

Wij wonen in de Oosterboer, Wilgo is hier ook opgegroeid.  

Ik zelf kom oorspronkelijk uit Nijeveen. Momenteel werk ik 30 

uur in de week bij Beter Thuis Wonen thuiszorg in Hoogeveen. 

Ik ben wmo coördinator voor regio Coevorden/Borger-Odoorn.  

Als coördinator geef ik leiding aan een team van ongeveer 50 huishoudelijk 

ondersteuners. En ben ik onder andere verantwoordelijk voor de planning, 

huisbezoeken bij cliënten, indicering en contacten met gemeente.  

Een erg afwisselende baan die ik thuis, op kantoor en in de regio uitvoer. 

Naast werk en gezin, vind ik het erg leuk om gezellig met vrienden af te spreken, te 

eten, borrelen en/of spelletjes te doen. Ook kamperen wij graag, het liefste wel met 

mooi weer.  

Ik hoop dat ik een nuttige bijdrage kan leveren aan de oudercommissie. 

Wie weet tot ziens!   

Hartelijke groet, Astrid. 

 

Bij PlusKinderopvang komt een vijftal nieuwe stagiaires werken. Hieronder stellen ze 

zich aan u voor: 

 

Baby/dreumesgroep 

Mijn naam is Sam Sarah Hendriks, ik ben 21 jaar oud en woon in 

Meppel. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om lekker de stad in te gaan en 

om bezig te zijn met nagels. Ik kom stage lopen vanaf 5 september, op 

maandag, dinsdag en woensdag op de baby/ dreumesgroep. Ik heb erg 

veel zin in om jullie allemaal te leren kennen, ik kijk er erg naar uit!   



Mijn naam is Carmen Wichers en ik ben 17 jaar oud. Ik 

woon in Rouveen.  Ik ga dit jaar naar het tweede jaar van de 

opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker op het 

Menso Alting in Zwolle . Ik kom hier het hele schooljaar 

stagelopen. Elke donderdag en vrijdag kom ik op de 

baby/dreumesgroep stagelopen Ik hoop hier veel te leren en 

ook dat ik een leuke tijd heb hier. Maar dat moet denk ik wel 

goedkomen. Als jullie nog meer vragen hebben kom gerust 

even naar mij toe voor een praatje.  

 

Peutergroep 

Mijn naam is Anouk Fieten, ik ben 18 jaar oud en woon in 

Koekange. Ik volg de opleiding gespecialiseerd pedagogisch 

medewerker niveau 4 op Drenthe College in Meppel.  

Ik kom dit jaar op de maandag en dinsdag stage lopen op de 

peutergroep! In mijn vrije tijd ben ik graag met mijn 

vriendinnen.  

Ik hoop hier een leuke en leerzame stage tijd te hebben!   

 
 

Mijn naam is Sanne Eisses en ik ben 19 jaar oud. Ik woon samen 

met mijn ouders en zusje van 17 jaar in Broekhuizen. Ik doe de 

opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 op 

het Menso Alting college in Zwolle.   

Ik zit nu in mijn tweede jaar en mag dit schooljaar op donderdag 

en vrijdag bij jullie op de peutergroep stage lopen. Ik heb er 

enorm veel zin in en ik kijk ernaar uit kennis met jullie te maken. 

 

BSO 

Naam: Sanne Hessels 

School: Terra Meppel  

Leeftijd: 16 jaar 

Hobby’s: Acro/turnen, bakken. 

Ik mag mijn snuffel stage 10 weken op dinsdag op de Bso doen. 

Ik vind het super leuk om hier stage te gaan lopen, tot snel. 


