
 

 

 

 

 

 

Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie wil jullie via de nieuwsbrief regelmatig op de hoogte houden 

van de activiteiten die wij regelen of organiseren voor school. Deze keer mag ik jullie 

hier iets over vertellen. Ik ben Monique de Graaf, de 

penningmeester van de activiteitencommissie. Jullie 

ontvangen van mij aan het begin van het schooljaar 

de brief voor de ouderbijdrage. Dit is nadat ik samen 

met de directie van de Anne Frankschool en de 

activiteitencommissie heb gekeken welke activiteiten 

er dit schooljaar georganiseerd worden. Het is mijn rol als penningmeester om te 

controleren of de ouderbijdrage binnenkomt en dat het op een eerlijke manier weer 

uitgegeven wordt. Op 27 november hebben we ons derde overleg gehad dit schooljaar. 

In deze vergadering hebben wij het sinterklaasfeest en het kerstfeest geëvalueerd. De 

komende periode ondersteunen wij het team van de Anne Frankschool bij het 

organiseren van het Paasfeest en de Lentemarkt. De oudercommissie bestaat uit 8 

ouders en 2 leerkrachten. Het liefst zouden wij deze commissie willen uitbreiden met 

2 of 3 nieuwe ouders. De leden van de commissie vergaderen enkele keren per jaar 

waarin samen met team gekeken wordt hoe wij de leuke activiteiten op school kunnen 

organiseren. Aan elke activiteit worden enkele leden van de commissie gekoppeld. Elk 

commissielid wordt op deze manier bij 2 of 3 activiteiten actief betrokken.  
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Ben je enthousiast geworden en wil je de school graag ondersteunen bij het 

organiseren van de leuke activiteiten dan kun je je aanmelden bij juf Mariska 

Hoekstra (Intern Begeleider en plaatsvervangend directeur) of Margré Keizer 

(voorzitter Activiteitencommissie).  Dit kan via persoonlijk contact of per mail 

via m.hoekstra@kindpunt.nl of m.keizer@noorderboog.nl  

Vragenlijst 

Deze week heeft u de uitnodiging ontvangen voor het invullen van de ouder 

tevredenheids vragenlijst. Ieder jaar vragen wij de ouders, leerlingen (gr. 5, 6, 7 en 8) 

en de collega’s deze lijst in te vullen. Inmiddels hebben al best veel ouders de lijst 

ingevuld. Het invullen kost u ongeveer 10 minuten. 

Small Miracles 

In de voorjaarsvakantie werd de wereld geconfronteerd met een situatie die we sinds 

lange tijd niet in Europa hebben gehad. Spanningen tussen landen en wereldleiders 

resulteerden in oorlogstaal. Het houdt ons zeer waarschijnlijk allemaal wel bezig, al 

was het alleen al via de media.  

 

Dit weekeinde bereikte ons een bericht van één van 

de ouders binnen Kindpunt. We menen er goed aan 

te doen u om hierover te informeren. Zij stuurden 

onderstaand bericht: 

 

Vrienden van ons, Jurjen en Ruth van de stichting Small Miracles, hebben hulp nodig. 

Ze zijn werkzaam in Oekraïne in een weeshuis en wonen in Hongarije 20 km vanaf de 

grens van Oekraïne. Op dit moment kunnen zij hun werkzaamheden niet uitvoeren 

vanwege de oorlog. Ze helpen nu onder andere vluchtelingen waar het kan.  

Er is daarbij grote behoefte aan: luiers, waspoeder, rijst, macaroni, thee, 

conservenblikken, zonnebloemolie, suiker en kleding voor de mensen die vanuit 

Oekraïne naar Hongarije zijn gevlucht. (Voor kleding geldt: schone kleding, in alle 

maten, voor mannen, vrouwen, jongens en meisjes is van harte welkom.)   

Tot 5 maart kunt u datgene wat u kunt missen inleveren op onderstaand adres. 

Froukje Pullen, Randweg 148 in Meppel.  

Dit kan op onderstaande tijden:  

- Donderdag 14.45u - 21.00u 

- Vrijdag 12.15u - 21.00u 

- Zaterdag 08.00u - 10.00u 

U kunt bij ons aanbellen, maar het ook zo bij de voordeur leggen. Wij zorgen dat het 

op 5 maart naar het verzamelpunt in Koekange gaat.  
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Meer informatie over Jurjen en Ruth die werkzaam zijn bij de stichting ‘Small 

Miracles’ kunt u vinden op https://www.small-miracles.nl/ 

  

Met grote regelmaat bereikt ons kindcentrum een vraag m.b.t. een goed doel. Niet alle 

aanvragen kunnen we honoreren. Omdat het hier om een uitzonderlijk actuele situatie 

gaat, maken we u voor deze keer attent op deze actie. Het staat u vrij om hieraan deel 

te nemen. We hopen (namens deze ouders) dat uw reactie hartverwarmend zal zijn. 

  

Misschien ten overvloede:  

Brengt u de benodigde materialen NIET naar school, maar naar het bovengenoemde 

adres?  

Bij voorbaat dank. 

  

Bazuin 

 

Peutergym 

Vrijdag 11 maart gaan we weer gymmen. Onder leiding van  

meester Christian kunnen de peuters weer heerlijk bewegen. 
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Algemeen 

Mijn naam is Monique Punter en ik ben sinds augustus 2021 jeugdverpleegkundige bij 

Icare jeugdgezondheidszorg op het consultatiebureau van 

Meppel. Ik ben vanaf 2022 het aanspreekpunt bij de 

peutergroep van uw kind. Ik zal komend jaar een aantal 

keer bij het breng moment van uw kind aanwezig zijn op 

de peutergroep waarbij je vragen met mij kunt bespreken. 

Mocht u tussendoor vragen hebben dan kunt u deze 

doorgeven aan de pedagogische medewerker van uw kind. 

Hij of zij zal de vraag dan doorsturen naar mij.  

 
 
 
Baby/dreumesgroep 

Wat hebben we ons vorige week vermaakt in de voorjaarsvakantie. Het thema 

(winter)circus stond centraal. Zo hebben we gekegeld, muziekinstrumenten gemaakt, 

bellen geblazen en kunstjes in het speellokaal gedaan. Kortom, zeer geslaagd. 

 

Vanaf deze week werken wij aan het thema familie. We hebben de groep aangekleed, 

lezen boekjes en zingen liedjes om het thema te introduceren. Voor de kleintjes maken 

we ook sensory bottles en hangen we voorwerpen aan de babygym. Onze familie 

wand hangt al aardig vol, maar je kan nog steeds een foto van het gezin/de familie 

meegeven aan uw kind(eren). 
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Wist je dat… 

* … onze nieuwe tuin al zo goed als af is, we kunnen heerlijk genieten en alvast  

   lekker spelen. 

* … we onze groep iets anders hebben ingedeeld. Zo creëren we een heerlijk rustig  

   plekje voor de baby’s en een uitdagende speelruimte voor de dreumesen.  

* … we het heel fijn vinden om jullie als ouders weer te mogen ontvangen op de  

   groep, zodat jullie ook mee kunnen kijken tijdens de speelmomenten.  

Peutergroep 

Vorige week hebben we een ontzettende leuke week gehad met het thema ‘Circus’. 

We zijn bij een echte goochelaar geweest, hebben onder andere popcorn gemaakt en 

de kinderen zijn geschminkt. 

Maandag zijn we begonnen met het thema familie, we hebben een leuke familie wand 

gemaakt met foto’s. Ook hebben we nu poppenhuizen in de groep, hier wordt volop 

mee gespeeld. En we mochten eindelijk weer in onze tuin spelen. Wat is hij mooi 

geworden. 

 

 

                                                                                                                     

 

                                          

  

 



 

BSO 

Graag blikken we nog even terug op onze leuke voorjaars-

vakantie met het thema ‘Circus’. 

We trokken onze jassen en schoenen aan en gingen op pad. 

En weet je waar we naartoe gingen? Naar een goochelaar. 

Hocus pocus Pilatus pas! En weg was het muntje.  

We mochten zelf ook nog ervaren hoe het was om in het 

circus te staan, in het speellokaal hadden we een circus 

parcours gemaakt. Weet je wat we ook nog mochten doen? 

Geschminkt worden en onszelf veranderen in een clowntje.  

 

Deze week zijn we alweer enthousiast begonnen aan 

ons nieuwe thema ‘’Ziek & gezond’’. Er worden al 

verbandjes gelegd en we bespreken wat gezond en 

wat ongezond is. 

 

 
 

 

 


