
 

 

 

 

 

 

 

Week 3: 

De laatste week van januari biedt een rustige aanblik op onze locatie. Werknemers op de werkvloer 

voor online lessen en de noodopvang van leerlingen. Het aantal leerlingen voor de noodopvang is 

gestegen de laatste weken. Dit is begrijpelijk na zoveel weken thuisonderwijs en thuiswerken door 

ouders. Op deze noodopvang is er ruimte en tijd om het huiswerk te maken. Daarnaast zijn er andere 

activiteiten, maar het is geen onderwijsdag zoals in normale tijden. Veel collega’s plannen elke week 

een aantal momenten van online onderwijs. Op bepaalde vragen van ouders heb ik niet altijd een 

antwoord. De vijf locaties van KindPunt Meppel laten zich leiden door de adviezen van de P.O. raad 

en het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in deze periode. Wij kijken uit naar het geven 

van onderwijs met alle kinderen in de klas. Dat is nu nog een vergezicht. 

  

 

Piet 

 

Persoonlijk bericht: 

Deze maand heb ik aan de directeur bestuurder van de Sichting KindPunt te kennen gegeven , dat ik 

per 1 augustus 2021 met pensioen zal gaan. Na een periode van ruim 43 jaar sluit ik mijn werkzame 

periode af en kan ik gaan genieten van de vrije tijd die mij dan wordt geboden. In 1977  ben ik, na 

mijn militaire diensttijd, in de stad Groningen begonnen als jonge leerkracht . Daarna gewerkt in 

Hoogkerk, Meppel, Dalfsen en opnieuw Meppel. Ik kijk met veel plezier terug op mijn gevarieerde 

werkzaamheden op zes verschillende schoollocaties.  

 

Piet 
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Komende maand: 

Lockdown tot aan 9 februari 2021; alleen 

noopvang; geen andere activiteiten 

 

In dit nummer: 

- Bijdrage Piet 

- Persoonlijk bericht 

- Welzijn Mensen Werk 

- Wijkaanpak Oosterboer 

- Plus Kinderopvang 
 



 

Ja het is een feit! Het schoolmaatschappelijk werk Meppel/Westerveld van de organisatie Welzijn 

Mensenwerk heeft een Facebook en Instagram pagina! We zijn 2021 goed begonnen door hier al een 

aantal berichten op te publiceren. Het doel van onze social media is om geïnteresseerden op de 

hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het team schoolmaatschappelijk werk.  

Wat kunt u op deze pagina verwachten: 

- Succesverhalen 

- Kennisoverdracht 

- Uitleg van middelen/tools die we inzetten binnen ons werk 

- Informatie over trainingen 

- Thema weken of informatie over verschillende thema’s 

- Informatie over welzijnsevenementen gerelateerd aan het schoolmaatschappelijk werk 

- Tips/adviezen 

- Quotes 

 

Wij hopen dat jullie als ouders/leerlingen en docenten 

ons gaan volgen zodat er nog meer verbinding ontstaat. 

 

https://www.facebook.com/SchoolmaatschappelijkwerkWMW 

https://www.instagram.com/schoolmaatschappelijkwerk_wmw 

Wijkaanpak Oosterboer: 

Gemeente Meppel start rond 2022 met een wijkaanpak in de wijk Oosterboer. Met deze wijkaanpak 

wil zij meer aandacht besteden aan de wijk. Om de juiste prioritering te kunnen maken, hoort de 

gemeente graag wat bewoners, ondernemers en professionals belangrijk vinden voor de toekomst 

van de wijk. In februari en begin maart zijn er daarom allerlei activiteiten voor jong en oud. Onze 

school doet hier ook aan mee! De kinderen uit Oosterboer zijn immers de toekomst van de wijk. Des 

te belangrijk om ook hen te betrekken. In februari gaat er daarom binnen de groepen een 

doorgeefboekje rond. In dit boekje, gebaseerd op het poëziealbum, kunnen kinderen alleen of met 

hulp van iemand anders op een speelse manier aangeven wat zij van hun wijk vinden en wat zij nog 

missen. Meer weten? Zie de website www.wijkplatformoosterboerezinge.nl/wijkaanpak 

 

 

https://www.facebook.com/SchoolmaatschappelijkwerkWMW
https://www.instagram.com/schoolmaatschappelijkwerk_wmw
http://www.wijkplatformoosterboerezinge.nl/wijkaanpak


 

 

 

 

Algemeen: 
 

Beste ouders van de noodopvang, Wij zien dat er elke dag kinderen rond 8.15 uur op school gebracht 

worden. De noodopvang begint om 8.30 uur. Kinderen die voorschoolse opvang afnemen, en noodopvang 

hebben aangevraagd op de contractdagen zijn voor 8.30 uur welkom op de voorschoolse opvang. Voor alle 

andere kinderen van de noodopvang, de kinderen worden om 8.30 uur bij de deur ontvangen door een 

leerkracht. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Baby/dreumesgroep: 
 
Jaaaaaa, we hebben deze week sneeuw gezien! En als het koud is buiten doen we wanten aan om onze 

handen lekker warm te houden.   

Deze week hebben we met ook met onze handen met verf eraan eigen wanten gemaakt op een papier ☺. 

                                                                                                                                                     

   

 

De verf voelt een beetje nat en laten we drogen op de verwarming, dat doen we ook als onze echte wanten 

nat zijn. Dit proces is leuk om samen met je kind(eren) te ervaren. Je kan ze laten voelen dat wanneer 

wanten op de verwarming gelegen hebben ze weer droog zijn en warm aanvoelen. 

 

Misschien ook nog leuk om thuis te maken met je kind(eren) 

 

Smeer een leeg wc rolletje in met pindakaas en rol het op een bord door het 

vogelvoer. Hang het aan een tak of aan een touwtje. 

        Fijne week ! 

 

 



Peutergroep: 
Deze week zijn we verder gegaan met het thema winter. We hebben in de kring handschoenen en sjaals 

geteld. Wat zat er veel in onze thema-koffer!  

Ook hebben we nog een activiteit gedaan naar aanleiding van het boek ‘Coco kan het’ . We hebben zelf met 

modder en ‘mienestjes’ een nestje voor Coco gemaakt. Wat waren de kinderen trots op hun kunstwerk, zo 

leuk om te zien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen week waren juf Esmé en juf Kim jarig, ze hebben dinsdag een feestje gevierd. Wat was het 

gezellig!  

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

Benodigdheden: 

• Plastic bak (geschikt voor in de vriezer),  
• Klein speelgoed, bijvoorbeeld dieren 
• Flesje (warm) water 
• Zout 
• Eventueel hamer of ander gereedschap 

Doe samen met uw kind water en de dieren in de bak en zet het in de vriezer. Na een poosje is het bevroren. 

Dan is het zover; lekker spelen en ontdekken. Gewoon lekker vrij aan de gang met warm water en zout. Met 

het warme water kun je het ijs laten smelten. Datzelfde geldt natuurlijk voor het zout. Door het zout te 

strooien laat je het ijs weg bijten. 

Sturen jullie ons een foto als het gelukt is? Dat zouden wij erg leuk vinden! ☺ 

 

 

 

 

 



 

BSO:  
We zijn bezig met het thema Kunst & Kitchen. Zoals het thema al zegt, zijn we ook druk in de weer in de 
kitchen. Er worden verschillende lekkere gezonde snacks bereid door de kinderen. 
Zo hebben we woensdag gevulde eieren gemaakt en vrijdag borrelnootjes van kikkererwten. 
Wat was dat smullen zeg!! 

 
 
Naast alle lekkernijen worden er ook prachtige maskers geknutseld en heerlijk buiten gespeeld. 
In het speellokaal worden er verschillende activiteiten aangeboden zoals poffertjes tikkertje en zoals u 
hieronder kunt zien voorwerpen estafette. De bedoeling is dat je de voorwerpen van de ene kant naar de 
andere kant breng. Aan de andere kant bouw jij er dan een toren van .Maar dat gaat allemaal niet zo 
makkelijk, want er zijn meerdere obstakels.  
 

 
 
 



 
 


