
 

 

 

 

 

 

Opvang Oekraïense kinderen 

Wat is het hartverwarmend om te zien hoe leerlingen, ouders en leerkrachten zich 

inzetten om  iets te doen voor de mensen uit de 

Oekraïne. Prachtig ook dat de  vluchtelingen zo 

gastvrij worden ontvangen. Dat zal in de komende 

weken ook in Meppel het geval zijn. Vorig week heb 

ik de burgemeester van Meppel op de hoogte gebracht 

van de bereidheid van KindPunt om hier ook een rol in 

te spelen. Vanuit de gemeente is hier positief op gereageerd en aanstaande maandag 

komen de onderwijspartijen bij elkaar om na te denken over onderwijs aan deze 

kinderen.  Via deze weg willen wij u laten weten dat KindPunt hierin actief gaat 

participeren. Mocht u dus vragen hebben op dit gebied dan willen we u vragen om 

contact op te nemen of door te verwijzen naar de directeur van uw kindcentrum. Ook 

als u zelf een rol kunt spelen bij het onderwijsgeven aan de Oekraïense kinderen, 

bijvoorbeeld doordat u de taal spreekt, willen we u vragen om dit door te geven aan de 

directeur. Mooi dat we op deze manier iets kunnen betekenen voor mensen in nood. 

Met vriendelijke groet, Herman Langhorst 

Bestuurder van KindPunt 

 

Verkeerssituatie 

MeppelActief heeft het initiatief genomen om met meerdere geledingen de 

verkeerssituatie rondom ons Kindcentrum onder de loep te nemen. We gaan een 
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commissie starten waarin gemeente, MeppelActief, ouders, buurtbewoners en de 

wielrijdersbond vertegenwoordigd zijn. Wilt u meedenken in deze commissie als 

ouder dan wel buurtbewoner? Graag! Laat ons dit weten via mailadres: 

directiekcannefrank@kindpunt.nl 

 

Sponsorloop voor Oekraïne  

Volgende week woensdag 23 maart houden we op Kindcentrum 

Anne Frank een sponsorloop voor de mensen in Oekraïne. Er is 

deze ochtend geen gym, maar we gaan in plaats daarvan ons best 

doen zoveel mogelijk rondjes te rennen of te wandelen voor het 

goede doel. Vandaag hebben alle leerlingen van groep 1 t/m 8 een 

brief mee gekregen om zich te laten sponsoren. Ook staat hierop 

aangegeven op welke tijd de verschillende groepen ongeveer aan de beurt zijn. De 

kinderen mogen in hun sportkleren en met sportschoenen naar school komen. We gaan 

ons best doen een mooi geldbedrag op te halen! Komt u ons aanmoedigen?  

 

Schoolmaatschappelijk werk 

 

Op de maandag in de 

oneven weken is Vera 

Kraijer, onze schoolmaat-

schappelijk werker, op school 

aanwezig. Het School 

Maatschappelijk Werk biedt 

professionele hulp aan kinderen en 

jongeren van 4 tot 18 jaar en hun 

ouders bij het omgaan met of het 

oplossen van verschillende 

problemen. Het inschakelen van de 

schoolmaatschappelijk werker 

gebeurt altijd in overleg. Vaak zal 

het initiatief uitgaan van de interne 

begeleider of de leerkracht, maar 

ook ouders kunnen, als ze dat nodig vinden, rechtstreeks contact opnemen met de 

schoolmaatschappelijk werker.  
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Er kunnen verschillende redenen zijn 

waarom u toenadering zoekt tot het 

schoolmaatschappelijk werk. Veel 

voorkomende thema’s zijn 

weerbaarheid, het  omgaan met boze 

buien, omgaan met echtscheiding en 

onzekerheid.  

De insteek van het 

schoolmaatschappelijk werk is een 

laagdrempelige en vertrouwde 

omgeving te bieden waar er gewerkt 

wordt aan het zelfstandig oplossen van 

problemen. Vaak is de begeleiding 

kortdurend. Er kunnen gesprekken met 

de kinderen gevoerd worden, maar ook ouders kunnen hier terecht met 

opvoedingsvragen.  

De schoolmaatschappelijk werker kan doorverwijzen wanneer meer hulp passend is. 

Vanaf januari 2015 gaan verwijzingen via de gemeente. Zonder toestemming verstrekt 

het School Maatschappelijk Werk geen informatie over u aan derden. Bovendien heeft 

u altijd het recht om uw eigen gegevens in te zien.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                                                

Aanwezigheid: Maandag (oneven weken). 

U kunt binnenlopen, bellen of mailen: 

Vera Kraijer 

Telefoon: 06-51082768 

E-mail: v.kraijer@welzijnmw.nl  

Tijdens schoolvakanties en buiten schooltijden is er 

altijd iemand van het School Maatschappelijk Werk 

bereikbaar via:  

Welzijn MensenWerk: T 085-273 14 44  
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Algemeen 

❖ Schoolvrije dagen: 

Goede Vrijdag, vrijdag 15 april 

De dag na Hemelvaartsdag, vrijdag 27 mei  

Het peuterarrangement is deze dagen gesloten 

❖ Studiedag: 

Vrijdag 3 juni 

Het peuterarrangement is deze dag gesloten. 

❖ Sluitingsdagen: 

Maandag 18 april: 2de Paasdag 

Woensdag 27 april: Koningsdag 

Donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag 

Maandag 6 juni: 2de Pinksterdag 
 

 

Baby/dreumesgroep 

Wisten jullie dat….. 

-wij het wel prettig en handig vinden als de naam 

van uw kind op de fles en het torentje met eigen 

voeding staat?  

-wij kinderen vanaf 8 maanden proberen uit een 

beker of 360 graden beker te laten drinken? Dit is 

beter voor de mondmotoriek, waardoor ze minder 

gaan kwijlen en het bevordert de 

taalontwikkeling. 

 

De kinderen spelen deze week met de sensory blokken op de lichtbak. Er zitten 

poppetjes in die verschillende familieleden moeten voorstellen: opa, oma, papa, 

mama. Dit past heel mooi bij ons thema familie.  

 

 

Peutergroep 

Om de week hebben de peuters op 

woensdag peuter dans en op vrijdag 

peutergym, wij doen hier ook vol 

enthousiasme aan mee. De ouders van 

buiten af zijn ook welkom (zie poster voor 

tijden). Verder leeft het thema familie volop 

bij ons op de groep. We maken deze week 



 

een kaart voor opa en oma of voor onze papa en mama.  

 

 

BSO:  

Met het mooie weer gaan de kinderen lekker naar buiten toe. Bijna de hele middag 

spelen zij buiten en kunnen zij laten zien wat zij kunnen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Jezelf omlijnen met een stift, en van verschillende materialen kleren maken en 

opplakken. Om bij het thema gezond te blijven mochten de kinderen er nog voor 

kiezen om verschillende plekken een pleister of een verbandje er bij te doen. 

 

Iedereen mocht zijn eigen medicijn bedenken en maken. Met ecoline en wasco 

kwamen er hele mooie en creatieve dingen naar voren zoals: De Anna, het fruitje of 

een drankje tegen corona. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


