
 

 

 

 

 

 

Plus Kinderopvang  

Uiteraard gaat de opvang in de voorjaarsvakantie gewoon door. Deze week zal in het 

teken staan van Flower Power, met iedere dag leuke, kleurrijke activiteiten. In de 

bijlage voegen we de poster, met meer informatie, toe. 

 

Viva la Musica  

Alle grote muziek begint met het zingen van kleine kinderen.  

Koorschool Viva la Musica houdt op donderdag 26 januari een kennismaking les voor 

kinderen die van zingen en spelletjes houden.  

 “Zingen is gezond” , zegt dirigente Ceciel van der Zee, “voor de adem, voor het hoofd 

en voor het hart”. Ieder kind kan zijn of haar stem gebruiken en bewegen. Dat is het 

uitgangspunt. Van daaruit kan een kind een muzikale  basis opbouwen.  Daarnaast 

krijgen alle kinderen iedere week een korte individuele les. In de groep gaat het gelijk 

op. Individueel hebben de kinderen hun eigen tempo. Zo biedt Viva la Musica een 

brede muzikale opleiding aan waar plezier voorop staat. 

 De beginners-groep  bestaat uit 

kinderen uit  groep 3, 4 en 5. 

Wekelijks maken de kinderen op een 

speelse manier muziek met elkaar. 

Eerst zingen ze vooral eenvoudige 

kinderliedjes en spelletjes. 

  Schooljaar 2022- 2023 
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Weeknieuws 

Weeknieuws: 20                   Week: 4 

 Schoolfruit:   

   

Kalender: 

- 27 jan.: Peutergym 

-   9 feb.: Voorstelling Floddertje 

 

 

Bijlagen: 

- Poster Plus activiteiten  

  



 

Plaats en tijd 

De kennismaking les in Meppel is op : 

Donderdag 26 januari van 15:30 uur tot 16:15 uur in de Dore kerk, Vledderstraat 20. 

Zangles 

Er is ook een groep voor kinderen uit groep 6, 7 en 8, die oefent op woensdags van 

16:30 tot 17:30 in de Dore kerk. Op vrijdag is er een groep voor middelbare 

scholieren. Deze kinderen en jongelui krijgen zangles en leren noten lezen op een 

speelse manier. Zo ontwikkelen ze zich ongemerkt tot zelfstandige muzikanten. 

Nieuwe leden kunnen ook instromen in deze groepen. Vriendjes en vriendinnetjes 

meenemen mag altijd!  

Meer informatie is te vinden op www.koorschoolvivalamusica.nl en op onze facebook 

pagina. U kunt ook contact opnemen met Ceciel van der Zee: 06-44267244. 

 

  

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 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.  

 

 

 

 

http://www.koorschoolvivalamusica.nl/


 

 

 

 

 

 

Babygroep 

Ons thema ‘Ziek en Gezond’ leeft goed op de babygroep. We trekken de dreumesen 

over op een groot vel papier en daarna mogen ze het verven. Ze spelen veel met het 

dokterskoffertje en alle spullen die erin zitten. Ze pakken zelf de boekjes die bij het 

thema horen en komen dan bij ons zitten om te lezen. De kinderen genieten erg van 

boekjes lezen samen. We 

zitten op de grond om 

samen boekjes te lezen en 

we gaan aan tafel tijdens 

het eetmoment vaak een 

boekje voorlezen. Daarbij 

zingen we liedjes die bij 

het thema horen. Alle 

kinderen, ook de wat oudere baby’s bewegen dan heen en weer en de oudere kinderen 

proberen soms al mee te zingen. Het is een vrolijke boel op de groep.  

 

Peutergroep 

Wat hebben we veel plezier van onze nieuwe VVE 

programma ‘Piramide’. We kijken naar de praatplaat en 

kunnen via de plaat liedjes beluisteren, 

spelletjes doen en filmpjes bekijken. 

We zitten nu in het thema ‘ziek en 

gezond’. We maken elkaar weer beter, 

zijn bezig met het poetsen van onze 

tanden, wassen onze handen goed en 

meten hoe lang we zijn.  

 

 

 



Woensdag 25 januari  zijn de nationale voorleesdagen begonnen,  

deze duren tot 4 februari. Het boek dat hierin centraal staat is: 

               ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje!’  

                                                                                                  

   

 

BSO 

We zijn bezig met het thema ‘hartje winter’. We hebben ondanks het slechte weer, 

toch lekker buiten gespeeld. Binnen brengen we het thema tot leven met ‘winterse 

knutselwerkjes’. 

 

 

  

 


