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Weeknieuws

Weeknieuws 22
In dit nummer:
- Peutergym
- Energie coach
- Galerij groep 8

Week: 6
Schoolfruit:

Komende maand:
- 14-18 feb. : Rapportgesprekken
- 21-25 feb. : Voorjaarsvakantie

Galerij
Voor het tweede jaar op rij schonk groep 8
afgelopen jaar de school een stoeptegel bij het
afscheid. Inmiddels heeft de tegel een mooi
plekje op het plein gekregen, naast de vorige
tegel. Wellicht is dit het begin van een traditie
en een mooie ‘eregalerij’?!
Corona perikelen
De afgelopen twee weken werden we geconfronteerd met meerdere besmettingen in
het team. Dit heeft grote gevolgen voor de personele bezetting op school. Dit vraagt
veel van het team. Dankzij de grote flexibiliteit en bereidheid om extra te werken van
de leerkrachten kunnen we alle groepen nog steeds op school bedienen. We doen ons
uiterste best dit zo te houden en vragen uw begrip (en waardering) voor de vele
leerkracht-wissels voor de groepen de laatste weken.
Energiecoach
Bespaar energie én geld met een superleuk spel.
‘Welke apparaten slurpen de meeste stroom?’ En:
‘Hoeveel lampen branden er in huis?’
Een paar van de vragen die aan de orde komen in
het spel Junior Energiecoach. Door leerzame

challenges, puzzels, experimenten en winacties ontdekken kinderen
en ouders via dit spel waar ze in huis energie kunnen besparen.
Deelname is gratis.
Gemeente Meppel daagt gezinnen uit, 5 weken lang, 15-30 minuten
per week om thuis energie te besparen. Duurzaamheid is een
belangrijk thema voor de gemeente Meppel. De gemeente vindt het
belangrijk om inwoners en kinderen daarbij te betrekken.
Schrijf je nu in!
De volgende ronde start op 4 maart. Doe je mee? Inschrijven kan tot en met 27
februari. Kijk voor meer informatie, inschrijven en een voorproefje op de website van
Junior Energiecoach.
Peutergym
Morgen gaan we weer gymmen. Onder leiding van meester
Christian kunnen de peuters weer heerlijk bewegen.

Algemeen
Op de bso gaan wij na de voorjaarsvakantie bezig met het
thema ziek en gezond. Wij vroegen ons af of er ook ouders zijn
die in de zorg of in het ziekenhuis werken en het leuk zouden
vinden om eens bij ons langs te komen voor een educatieve
middag.

Baby/dreumesgroep
Een kusje hier, een kusje daar….de babygroep is aan het verven voor
Valentijnsdag. Wij vinden onze papa en mama erg lief en maken wat
moois voor ze.
Ondertussen zijn we nog aan het lezen, ontdekken en zingen over de
winter:
“Dag meneer de sneeuwman waar kom je vandaan,
dag meneer de sneeuwman blijf maar staan.
Hier is een bezem, een das en een hoed.
Dag meneer de sneeuwman het staat je goed!”
Sinds een paar dagen zijn de tuinmannen met de tuin bezig. We
gaan een hele mooie bijna nieuwe tuin krijgen. Voordat het zover is,
moet er natuurlijk veel gebeuren. De kinderen kijken hun ogen uit
wat er allemaal gebeurd buiten: een kraan, een grijper, kruiwagens,
er komt van alles voorbij met veel lawaai.

BSO
Met dit wisselvallig weer zijn we veel binnen. Er worden leuke spelletjes gespeeld,
mooi bouwwerken van kapla gebouwd en lekker gekleurd. Als het droog is zijn we
natuurlijk wel buiten te vinden; schommelen of in de zandbak spelen. Tikkertje en
verstoppertje worden ook vaak gespeeld.

Aangezien Valentijnsdag er weer aan komt maken we ook prachtige kaarten om weg
te geven.
Wij willen alle kinderen die ziek zijn heel veel beterschap wensen, hopelijk zien we
jullie allemaal snel weer terug bij ons op de opvang 😊.

