
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Week 3: 

In ons land zijn onderwijsinstellingen en kinderopvang locatie gesloten tot aan 9 februari 2021. Dat 

betekent voor u en voor ons een extra opgave het ‘thuisonderwijs’ vorm en inhoud te blijven geven. 

In nauw overleg zorgen wij voor voldoende les- en leerstof. Binnen ons kindcentrum bieden wij 

noodopvang aan voor kinderen waarvan de ouders een cruciaal en vitaal beroep uitoefenen. Op onze 

locatie zijn de werknemers van opvang en onderwijs voor een groot deel van hun taakomvang op de 

werkplek aanwezig. Wekelijks wordt er overlegd het online lesgeven en het thuiswerken vanuit de 

organisatie te optimaliseren. Motivatie van de leerlingen speelt daarin een grote rol naarmate deze 

periode langer duurt. 

  

 

Piet 

 

Buurtgezinnen: 

 

Kan jouw gezin een helpende hand gebruiken? 

We zitten met z'n allen een rare en onzekere tijd. Veel mensen hebben het zwaar in deze lockdown. 

In sommige gezinnen speelden al zorgen en ligt overbelasting op de loer. Buurtgezinnen biedt deze 

gezinnen graag een helpende hand. 
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2021 voor het onderwijs en de opvang 

 

In dit nummer: 

- Bijdrage Piet 

- Buurtgezinnen 

- Gevonden voorwerpen 

- Vragenlijst W.M.K. 

- Noodopvang 

- Plus Kinderopvang 
 



Misschien is jouw gezin ermee geholpen als de kinderen af en toe een dag(deel) bij een ander gezin 

spelen, er een rustige huiswerkplek hebben, mee eten, of soms uit logeren gaan. Zodat je zelf als 

ouder(s) even op adem kan komen, en de kinderen wat extra aandacht krijgen. 

Neem vrijblijvend contact op en ik ga graag in gesprek om te kijken wat we voor jullie kunnen 

betekenen! Met elkaar gaan we dan op zoek naar een fijn en passend steungezin voor de langere 

termijn. 

In de gemeente Meppel zijn er een aantal fijne gezinnen beschikbaar met wie we al uitgebreid 

hebben kennisgemaakt. Stuk voor stuk staan ze met alle liefde klaar om kinderen uit een ander gezin 

een leuke tijd te bezorgen. 

geke@buurtgezinnen.nl | 06-23100123 | Facebook ‘Buurtgezinnen in Meppel’ | 

www.buurtgezinnen.nl/meppel/ 

 

Gevonden voorwerpen; 

Bij de ingang aan de zijde van de K.P. laan staat een box met ‘ gevonden’ voorwerpen. Zaken die 

zijn blijven hangen aan de kapstokken , dan wel ergens anders in de locatie zijn gevonden liggen 

daar. De omvang daarvan is nogal toegenomen en op bepaalde tijden gooien wij het dan weg. Wilt u 

thuis nog eens nakijken , of er iets mist van de kinderen ? Het is geoorloofd om eens in de genoemde 

ingang hal te kijken naar deze ‘gevonden ‘ voorwerpen. 

 

Vragenlijst W.M.K. voor ouders: 

Aan het begin van de maand januari hebt u van mij een uitnodiging ontvangen om de ‘Tevredenheid 

Vragenlijst voor Ouders” in te vullen. Hierbij het verzoek , om deze lijst in de maand januari 2021 in 

te vullen. Met deze gegevens kunnen wij onze manier van werken en de kwaliteit daarvan 

optimaliseren. Van harte aanbevolen. Een grote deelname geeft een betrouwbare indruk van de 

resultaten. Deze ingevulde lijsten zijn geanonimiseerd uit te lezen in het systeem. Momenteel hebben 

ongeveer 60 respondenten de lijst ingevuld. Er zijn meer dan 200 e-mail berichten met 

wachtwoorden verzonden. 

http://www.buurtgezinnen.nl/meppel/


 

 

Noodopvang: 

De Lockdown duurt nog zeker tot en met 7 februari 2021. Kranten en andere media besteden ruim 

aandacht aan de problemen die zich voordoen bij gezinnen met kinderen, waarvan de ouders thuis 

werken, of waar de ouders tegen fysieke en psychische grenzen aanlopen. Wij bemerken , dat de 

vraag voor noodopvang toeneemt. Wij hanteren het criterium , dat één van de ouders werkzaam moet 

zijn in een cruciaal, vitaal beroep. Het kan ook zijn , dat ouders een beroep op noodopvang doen 

wegens andere zwaarwegende omstandigheden. Deze aanvragen beoordeel ik en koppel een negatief 

, of positief besluit daarin terug. Voor de komende week graag weer vroegtijdig aangeven, als u 

gebruik wilt maken van deze opvang. Opgave via directiekcannefrank@kindpunt.nl 

N.B.: 

* De tijden van de noodopvang zijn de gebruikelijke lestijden ( 8.30-14.30; woensdag tot aan 12.15) 

* Deze kinderen nemen het ‘thuiswerk’ mee naar school, plus de gebruiksmaterialen 

* Maken de kinderen thuis gebruik van een device, deze ook meenemen naar school 

Lesgeven op Afstand: 

Wij werken inmiddels drie weken online met de kinderen. De dag- en weektaken worden vroegtijdig 

verstuurd .Online lesgeven is een andere setting, dan fysiek lesgeven. Mijn dagelijkse rondgang door 

het gebouw geeft mij een inkijkje hoe contacten worden gelegd met de leerlingen van groep 1 tot en 

met groep 8. Wekelijks en soms dagelijks passen wij ons digitaal en fysiek aanbod aan de 

onderwijsvraag van de kinderen. Vroegtijdig worden de dag- en weektaken verzonden. Daarnaast 

komen leerlingen met regelmaat een nieuw pakket met werk opdrachten en boeken ophalen. 

Vanwege de dagelijkse aanwezigheid van nagenoeg alle werknemers zijn er veel momenten van 

reflectie en feedback op het digitale en fysieke aanbod voor de leerlingen en de vormgeving en 

frequentie daarvan . De positieve reacties van leerlingen en ouder(s)/ verzorger(s) op onze invulling 

hiervan doet ons goed. Daar krijgen wij energie van. Bedankt daarvoor. 

 

 

mailto:directiekcannefrank@kindpunt.nl


 

 

 

 

 

 

Baby/dreumesgroep: 

 

Deze week zijn we weer verder gegaan met het thema winter. ’s Ochtends in de kring starten we met het 

boekje ‘Kaatje in de winter’. In het boekje zien we Kaatje spelen in de sneeuw. Om de kinderen te laten 

ontdekken, hebben we sneeuw gemaakt van scheerschuim. Scheerschuim op een spiegel. Kunnen we 

onszelf terug vinden onder de sneeuw? De kinderen vonden het heerlijk om met hun handen in de sneeuw 

te spelen en zichzelf weer te zien in de spiegel  

 

Voor de kinderen die niet op de noodopvang komen, nog een leuke tip/activiteit voor thuis:  

- Neem/pak een ziplock zakje. Bijvoorbeeld van de Ikea. 
- Spuit wat scheerschuim in het zakje 
- Zorg dat het zakje goed en veilig dicht zit 
- Laat uw kind(eren) voelen en ontdekken 

 

 

 

 



 

Peutergroep: 
Het thema winter waar we deze weken met de peuters aan werken kreeg het afgelopen weekend een erg 
leuke dimensie. Er kwam sneeuw ! 
Dat leverde erg leuke gesprekken op in de kring. 
Woensdag zijn de Nationale Voorleesdagen begonnen.Het boek “Coco kan het” staat daarin centraal. Om 
dat te vieren hebben we gezellig een speciaal voorleesontbijt georganiseerd met lekkere broodjes. 
 
Liedjes die we gaan zingen met de peuters de komende week ! 
 
(Op de wijs van vader Jacob ).                                                (Op de wijs olifantje in het bos) 
Coco kan het.                                                                                  Kleine Coco in het bos 
Coco kan het.                                                                              Laat je mama nu maar los 
’T was erg hoog.                                                                    Spreid je vleugels nu maar uit 
’T was erg hoog.                                                                   Want dan vlieg je goed vooruit 
Maar nu kan hij vliegen                                                              Kleine Coco in het bos 
Maar nu kan hij vliegen.                                                           Laat je mama nu maar los 
In een boog 
In een boog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BSO:  
 
We moeten nog even volhouden!! 
Tijdens de noodopvang gaat het programma gewoon door, om zoveel mogelijk de kinderen in hun ritme te 
laten.  
Het thema ‘Tussen Kunst & Kitchen’ is maandag gestart en een groep heeft al kunstzinnig gebruik gemaakt 
van het atelier om portretten te kleien. Dit kan je eigen portret zijn, of geheel eigen fantasie. Kraaltjes en 
allerlei materialen werden toegevoegd. Het was een gezellig geheel.  
 
Het klinkt ver weg maar voor de vakantiewerkgroep dient de volgende vakantie zich al aan en is Astrid vanuit 
de werkgroep al druk bezig met de voorbereiding. Er worden weer leuke activiteiten georganiseerd die met 
het  thema ‘Plus Kinderopvang gaat de ruimte in ‘ te maken hebben. 
 
Met Sinterklaas hebben we 2 prachtige guppies gekregen. Er was nog een hele discussie over hoe ze zouden 
gaan heetten. Na een democratische stemming zijn we eruit. 
Guus Geluk & Donald.  
 

Omdat we veel kinderen niet ontmoeten tijdens de BSO, geven we jullie via het weeknieuws een hele dikke 

knuffel !  

Laura, Lucia, Astrid, Rico en Joshua 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  


