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Weeknieuws
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Week: 35

In dit nummer:
-

Bijdrage Piet
Viva La Musica
Luizenpluizen
Vossenjacht
Activiteitencommissie
Vacature- lid Raad van Toezicht
Plus Kinderopvang

Komende maand:
-Vrijdag 4 sept.: Peuterdans om 11.00 uur
-Vrijdag 4 sept.: Vossenjacht om 10.30 uur
-Vrijdag 11 sept.: Peutergym om 11.00 uur

Week 35:
De tweede schoolweek is nagenoeg afgerond. Het ritme en de regelmaat van de dagen doen alweer
vertrouwd aan voor de leerlingen en de leerkrachten. Wij hopen, dat dit bij u ook het geval is. Net als
andere betrokkenen missen wij het dagelijkse contact met de ouders. Even bijpraten over het
welbevinden , of de problematieken van een leerling. Elkaar op de hoogte stellen van ontwikkelingen
thuis en op school/ opvang. Vanwege de Corona maatregelen voor het primaire onderwijs is er in de
komende week geen startfeest en geen informatie avond. Het starfeest met een vossenjacht en nadien
pannenkoeken eten is een groot sociaal gemis. Het informeren van ouders over de dagelijkse gang
van zaken in de jaargroep zal wel gebeuren , maar dan op een andere manier.
Piet
Viva La Musica:
Meppel kent een koorschool , die goed staat aangeschreven in de regio. Binnenkort start bij deze
koorschool een nieuwe cursus ‘Kennismaken met muziek’ voor leerlingen uit groep 3,4 en 5. Dit is
een speelse cursus waarin kinderen zingen , bewegen, spelletjes doen en al doende leren. Meer
informatie is te vinden op de volgende website: www.koorschoolvivalamusica.nl
Luizenpluizen:
Deze taak leggen wij nu neer bij de ouders thuis. Het is niet gewenst , dat een aantal ouders de
leerlingen onderzoekt op hoofdluis. Op verschillende websites wordt duidelijk uitgelegd hoe men dit
goed kan gaan controleren. Mocht het bij één van uw kinderen voorkomen , dan kunt u dat het beste
thuis behandelen. Graag wel even een reactie naar ons, zodat wij de klasgenoten op de hoogte
kunnen brengen.

Vossenjacht:
De goede lezer ziet in mijn redactioneel stukje , dat de vossenjacht , zoals te doen gebruikelijk , niet
doorgaat. Toch willen wij met alle leerlingen van het kindcentrum een dergelijke activiteit laten
plaatsvinden. Deze staat nu gepland op vrijdag 4 september onder schooltijd. De leerlingen van
groep 8 en 7 gaan een rol spelen in dit spel en wij vragen enkele ouders daarbij.

Activiteitencommissie zoekt nieuwe penningmeester!
Lijkt het je leuk om de financiën bij te houden van de activiteitencommissie van Kindcentrum Anne
Frank? Dan zoeken we jou! Stuur een mailtje naar onze voorzitter Margre Keizer. Bellen mag
ook! m.keizer@noorderboog.nl
06-30013781
De Activiteitencommissie

Peutergroep:
Heel knap hoe snel iedereen de regels en routines weer oppakt na de vakantie. En fijn om te zien hoe dapper
iedereen mee naar binnenloopt onder begeleiding van de juf. De spullen worden opgeborgen op de juiste
plek en vriendjes en/of vriendinnetjes worden begroet. Even kletsen met de juf, een knuffel, of meteen
lekker spelen op de groep met iedereen naar zijn/haar wens. ☺
Het thema ‘huisdieren’ blijft bij velen in het hoofd. Het ligt dichtbij de kinderen, omdat de meeste wel een
huisdier (in de omgeving) hebben of kennen. We hebben de eerste meegenomen foto’s van huisdieren
samen bekeken. Dat was erg leuk! Dieren geluiden nadoen kan iedereen als de beste!
We hebben geknuffeld met verschillende knuffeldieren en daarbij hebben we een versje geleerd:
‘Haren om te aaien, een staart om mee te zwaaien.
Een snoet om mee te snuffelen, een huisdier om te knuffelen! ‘

Baby/dreumesgroep:
♥ We zijn de afgelopen twee weken alweer druk bezig met het thema huisdieren. Samen hebben we onze
groep versierd en is het thema geïntroduceerd door middel van boekjes lezen, liedjes zingen en het
materiaal ontdekken. Met de dreumesen gaan we af en toe in de kring om liedjes te zingen en een boekje te
lezen met betrekking tot het thema.
Wat eet een hond of een poes nou eigenlijk? We stoppen dit in een doorzichtig flesje en maken er een
‘sensory bottle’ van. Het maakt ook nog eens geluid als we er mee schudden! Daarnaast maken we visjes
met onze handen, wc-rolletjes en kurken! “Blub, blub, blub”

♥ Er is een kleine wijziging in het rooster van de babygroep. De planning ziet er als volgt uit per 31-8:
Maandag
Lisa
Nathalie
Linda

Dinsdag
Lisa
Nathalie

Woensdag
Lisa

Donderdag
Lisa
Linda
Danique (o)

Vrijdag
Nathalie
Danique (o)

BSO:
We zijn deze week begonnen met ons nieuwe thema:’ Het Woordenlab’. We hebben in de groep woordspelletjes gedaan, zoals; galgje, laatste letter nieuw woord, raadsels etc.
Daarnaast hebben we dinsdag samen met een groepje het begin gemaakt voor een toneelstuk. Deze
bedenken zij helemaal zelf en gaan ze samen opvoeren. Het toneelstuk wordt dan gefilmd en naar de ouders
gestuurd. Ze zijn heel enthousiast en we zijn heel benieuwd naar het eindresultaat. We hebben ook drama
activiteiten gedaan om ons goed voor te bereiden op het toneelstuk. Met behulp van de ‘emotiebus’ hebben
we geleerd welke emoties er zijn en hoe lastig, maar ook leuk het is om te improviseren.
Graag willen wij aandacht vragen voor het volgende:
● Wij zijn op zoek naar Penny, Donald Duck en Suske & Wiske tijdschriften..
Heeft u nog wat thuis liggen? Dan houden wij ons van harte aanbeloven.
● In de zomervakantie is er een jas/vest van het schoolplein meegenomen. Het is wit met blauwe bladeren.
Heeft u deze gezien? Dan mag u deze bij de BSO inleveren en dan komt hij terug bij zijn eigenaar.

