
 

 

 

 

 

 

 

Week 9: 

De voorjaarsvakantie ligt achter ons. Een week met voorjaarstemperaturen. Daarom kon iedereen 

naar buiten in deze tijd. Dit nog wel met allerlei restricties. Voor ons ligt een periode van negen 

weken tot aan de meivakantie. Ik ga ervan uit , dat er dan geen uitval van onderwijs voorkomt, zodat 

er flink gewerkt kan worden door de leerlingen en de medewerkers. De ‘krenten in de pap’ zoals 

Scala voorstellingen/ workshops, de Koningsspelen en de Meppeler avondwandel-4-daagse vinden 

geen doorgang dit schooljaar. Voor andere activiteiten als het schoolvoetbal in april , het Alcides 4 X 

4 toernooi in mei en de sportdag van de Meppeler basisscholen wachten wij nog op een definitief 

bericht.  

Momenteel wordt er in de verschillende groepen toetsen afgenomen. Voor ons leveren de resultaten 

voldoende gegevens op voor een nieuwe beginsituatie per jaargroep. Wij zullen ons onderwijsaanbod 

afstemmen op de huidige onderwijsvraag.  

Volgens krantenberichten en ‘social media’wordt er aan het onderwijs een financiële injectie 

gegeven in de vorm van een meerjarige subsidie. Mooie berichten voor alle onderwijsinstellingen 

van primair onderwijs tot aan het HBO. Tussen beloftes/ toezeggingen en de daadwerkelijke 

uitvoering zit nog een behoorlijk tijdspad. Stichting KindPunt Meppel en de afzonderlijke kindcentra 

zijn hierin alert en zullen alles in het werk stellen deze subsidie , op termijn, in te gaan zetten. 

  

 

Piet 

 

 

 

 

 

 

  Schooljaar 2020- 2021 

202018201682018 
Weeknieuws 

 

Weeknieuws    25                      Week: 9 

Komende maand: 

-Nog geen toegang voor ‘derden’ in het 

gebouw van ons kindcentrum met enkele 

uitzonderingen, zoals: 

* stemlokaal in week 11 ( afspraken met de 

gemeente Meppel) 

 

In dit nummer: 

- Bijdrage Piet 

- Vacature Medezeggenschap Raad 

- Oproep Wessel 

- Bijdrage groep 6 

- Plus Kinderopvang 
 



Vacature Medezeggenschap Raad - oudergeleding lid : 

In het nieuwe schooljaar zal André Oenema zijn lidmaatschap van de M.R .beëindigen. Hij heeft dan 

drie jaar in de M.R. gezeten en mag dan plaats maken voor een nieuw lid. Per ingang van het nieuwe 

schooljaar zijn wij daarom op zoek naar een nieuw M.R. lid voor de oudergeleding.  

  

Wat doet de M.R.?  

Medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad binnen de school. Hierin kunnen ouders en 

leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De M.R. heeft vaak een adviserende, maar 

soms ook een beslissende rol in beleidszaken. Je zit in de M.R. als vertegenwoordiging van de 

oudergeleding, daarom is het van belang om te weten wat er onder ouders speelt. De M.R. komt 4-6x 

per jaar bijeen. Onder de 3 leden die de oudergeleding vertegenwoordigen worden, in overleg met 

elkaar, daarnaast nog 2 taken verdeeld: voorzitter van de M.R. en afvaardiging namens de ouders in 

de G.M.R.. ( Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad van Stichting KindPunt Meppel) 

  

Heeft u interesse om de MR te versterken? Laat het ons uiterlijk 1 april 2021 (geen grap) weten 

middels een mailtje naar het volgende mailadres : mrkcannefrank@kindpunt.nl. Bij meerdere 

reacties zal er, net als de vorige keer, een stemming plaatsvinden vanuit ouders.  

Wij hopen op veel enthousiaste reacties!  

 

Groet namens de leden van de MR  

 

Oproep van Wessel , leerling uit groep 7: 

Ik ben Wessel en heb samen met Marijn (zit op de IJsvogel) een plan bedacht om een pumptrackbaan 

aan te leggen in Meppel. Een pumptrackbaan is een gave baan waarop je kan steppen, fietsen en 

skaten. We hebben al meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente en zij zijn ook enthousiast. 

Nu zijn we bezig met een handtekeningenactie om te laten zien dat heel veel kinderen dit leuk 

zouden vinden. We hebben al 262 handtekeningen, maar we willen er nog meer. 

Hieronder de petitie die we hebben gemaakt, met een leuk promotiefilmpje van ons. 

https://www.petities.com/een_pumptrackbaan_in_de_oosterboe  

 

Een pumptrackbaan in de Oosterboer - Petities.com 

Wij verzamelen zoveel mogelijk handtekeningen om de gemeente Meppel 

te overtuigen een pumptrackbaan aan te leggen in de wijk Oosterboer. 

Helpen jullie ons mee? 

www.petities.com 

mailto:mrkcannefrank@kindpunt.nl
https://www.petities.com/een_pumptrackbaan_in_de_oosterboe
https://www.petities.com/een_pumptrackbaan_in_de_oosterboe
http://www.petities.com/
https://www.petities.com/een_pumptrackbaan_in_de_oosterboe


De week van groep 6 

De lente komt eraan 😊… 

Deze week stond in groep 6 voor een deel uit voorbereidingen op de lente. We zijn bezig geweest met een 

nestkastjes controle en we zijn gestart met een creatieve samenwerkingsopdracht met als thema ‘lente’. Een 

aantal kinderen uit groep 6 heeft iets geschreven over de afgelopen week. 

Volgende week starten we bij groep 6 en groep 8 met het zelf maken van vogelhuisjes. Super leuk! 

Wat gaat de klas maken? 
 
we maken iets van de lente, bijvoorbeeld: papier maché, verven, knippen en plakken en tekenen. 
we mochten nu ook zelf iets bedenken zoals allemaal dieren maken naast elkaar,allemaal bloemen en 
bomen. Van Joris en Louay 

Vogelhuisjes  

  
Wij hebben deze week vogelhuisjes gecontroleerd. In twee van vijf huisjes zat een nestje. En een hing op de 
kop. We hebben er drie vogelhuisjes meegenomen. 
Volgende week gaan we ze zelf maken. Meester Peter gaat zaterdag hout zagen. Van Isabel en Elize 

 

Wist je dat de lente niet altijd op 21 maart begint, maar ook wel eens op 20 of zelfs 19 maart? En wist je dat 
je kunt spreken van een astronomische lente (begint op 21,20 of 19 maart) en een meteorologische lente 
(begint op 1 maart)? Klik op de link om te weten hoe dat precies zit… 
 

https://www.quest.nl/natuur/geologie/a25469851/begin-lente/    
Groetjes van groep 6! 

https://www.quest.nl/natuur/geologie/a25469851/begin-lente/


 

Babygroep: 
We sluiten een week voorjaarsvakantie met het thema ‘De ruimte in’ af. De kinderen hebben deze week 

ruimtelijke kleuren, geluiden en ervaringen mogen ontdekken. Zo hebben we een hoepel met glimmende 

objecten opgehangen, een ‘Sensory bottle’ gemaakt met de paarse Galaxy kleuren en bellen geblazen. De 

bellen zweven door de lucht net als de raketten en astronauten in de ruimte. Kortom een geslaagde 

vakantie!  

Na een week ‘pauze’ van het thema lichaam zijn we deze week weer van start gegaan.  

Met de dreumesen lezen we samen met kleine Raai de kraai het boekje: ‘Leon is vuil’. Leon gaat in bad. Hij 

wast zich met zeep en een washandje, speelt met zijn badeendje, wast zijn haren en droogt zich daarna af.  

Naar aanleiding van het boekje hebben wij onze poppen in bad gedaan. We hebben ze gewassen met zeep 

en een washandje. We benoemen de lichaamsdelen en wassen ook de haren. Als laatst drogen we de baby’s 

af en kunnen ze lekker naar bed toe.  

Wist je dat… 

▪ … de baby’s bij elk thema ook iets nieuws te ontdekken hebben. De babygymnastiek heeft 
materialen hangen die bij het thema passen.  

▪ … wij één op één momenten erg belangrijk vinden? We lezen dan gericht een boekje met een kind of 
hebben even een knuffelmomentje. ☺ 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



Peutergroep: 
De afgelopen week was het voorjaarsvakantie en ons thema was: ‘’Plus gaat de ruimte in’’. We zijn 

benieuwd naar de verhalen die uw kind thuis hierover heeft verteld. Sommige zaken, zoals een raket en een 

astronaut, zijn nog niet altijd eenvoudig uit te leggen aan een 2 of 3 jarige. Gelukkig hebben we dan een 

digibord waarop je de lancering van de space shuttle kunt laten zien en foto’s en filmpjes van een astronaut 

en de maan. Velen herkenden de maan pas als hij voor de helft zichtbaar was, niet als hele cirkel. We zijn 

druk geweest met het knutselen van raketten, muziek maken met raketten en het verven van de maan die 

ging “bruisen” door de toververf die we hebben gemaakt.  

 

Inmiddels is de voorjaarsvakantie alweer voorbij en gaan we verder met ons  thema “ Lichaam.” 

We lezen daarbij de boeken “Aankleden met Fien en Milo” en “Zaza op het potje”. Dit laatste boek kunt u 

ook samen thuis kijken als Wepboek op www.wepboek.nl 

Wist u dat:  

• Het deze week de laatste werkweek is van juf Esmé! Daarna gaat zij genieten van haar welverdiende 

zwangerschapsverlof !  

• Juf Linda haar verjaardag met ons viert op maandag 8 maart a.s.! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wepboek.nl/


BSO: 
Wat hebben we het getroffen tijdens de voorjaarsvakantie. 
Het thema ‘’De Ruimte in’’ met zoveel zon was een welkom sterrencadeau.  
Het hoogte punt van de week was niet het vele buiten spelen inclusief diverse activiteiten, maar  ‘Raket 
afschieten’ . Als je te dichtbij staat, dan spuit de modder in je gezicht ☺ ☺  
Een uitstap naar de speeltuin was fijn, om er even helemaal uit te zijn. Op ons eigen plein spelen met de 
graafmachine, of je favoriete Donald Duck lezen maakte alles tot een geslaagde week.  
De eigengemaakte rakketten op de BSO blijven nog even staan, zodat er nog vele reizen naar de maan 
gemaakt kunnen worden. 
Daaromheen maken we de groep klaar voor het 6 weekse thema ‘Wonderzoekers’ . Hier starten wij mee op 
maandag 8 maart. Proefjes, spel, creativiteit, expressie en koken(proeven).  Het komt allemaal aan bod. 

Hierbij alvast een proefje om thuis te oefenen:  

Drijvend ei 
Doe een rauw ei in een glas water. Drijft het, of zinkt het? Wat gebeurt er, als je zout in het water doet? Als 
je een ei in een glas gewoon kraanwater doet, zinkt het naar de bodem. Maar wat gebeurt er als je zout 
toevoegt? De resultaten zijn zeer interessant en vertellen je kind iets over het begrip ‘dichtheid’. Vul voor 
het zoutwaterexperiment het glas voor ongeveer de helft met water. Doe er dan minstens 6 eetlepels zout 
bij. Leg het ei in het water en zie: het ei blijft nu drijven! 
Hoe komt dat? Zout water is dichter dan gewoon leidingwater. Hoe dichter de vloeistof, hoe gemakkelijker 
het is voor een voorwerp om erin te drijven. Dat geldt niet alleen voor eieren in glazen water, maar ook voor 
mensen. In de zee blijf je beter drijven dan in het zwembad, want zeewater is zout. Je kunt het proefje 
uitbreiden door het halfvolle glas zoutwater voorzichtig tot de rand te vullen met kraanwater. Zorg dat het 
leidingwater zich niet vermengt met het zoute water. Vraag je kind om te voorspellen wat er gebeurt . “Zinkt 
het ei of blijf het drijven? “ 
Als het gelukt is om het zoute water niet te verstoren, is het resultaat verbazingwekkend. Het ei zakt door 
het bovenste laagje gewoon water naar beneden, maar blijft vervolgens midden in het glas ‘hangen’ op het 
zoute water. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


