
 

 

 

 

 

 

Running Day 

Woensdag 20 april om 13.30 uur organiseert Meppel Actief in samenwerking met AV 

de Sprinter, SNS Bank en Fysio de Commissaris een Running Day. Dit is speciaal 

voor kinderen uit de groepen 1 tot en met 8. De Running Day is als voorbereiding op 

de Meppel City KidsRun die zal plaatsvinden op zondag 22 mei. Maar ook kinderen 

die kennis willen maken met de hardloopsport, zijn van harte welkom. De activiteit 

wordt gehouden op de atletiekbaan bij AV de Sprinter, is gratis en aanmelden is 

verplicht (Vol=Vol). Aanmelden kan via www.meppelactief.nl/agenda  

Zien wij jou ook bij de Running Day? Meer informatie vindt u in de bijlage. 

 

Sponsorloop voor Oekraïne  

Ontzettend fanatieke kinderen, lekker veel publiek, 

heerlijk weer! Gisteren hebben de kinderen enorm  

hun best gedaan zoveel mogelijk rondjes te lopen. 

Allemaal om geld in te zamelen om in Oekraïne te  

kunnen helpen. Wat een geslaagde actie! Volgende 

week gaan we tellen en laten we u de opbrengst  

weten. 

Peutergym 

Vrijdag 25 maart gaan we weer gymmen. Onder  

leiding van meester Christian kunnen de peuters  

weer heerlijk bewegen. 
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Avondvierdaagse toppers gezocht 

We zijn op zoek naar nieuwe leden voor de avondvierdaagsecommissie! Wij, Paulina, 

Irma en Silvia, gaan na 9 jaar stoppen met het organiseren van de avondvierdaagse 

voor Kindcentrum Anne Frank. We zijn op zoek naar minimaal 3 nieuwe leden om 

vanaf volgend jaar de avondvierdaagse voor Kindpunt Anne Frank zelfstandig te 

organiseren.  

Waarom zoeken we nu al nieuwe  leden?  

We willen dit jaar gebruiken om de nieuwe commissie goed in te werken; daarom help 

je als nieuw lid dit jaar mee met de avondvierdaagse. Deze zal zijn van 30 mei t/m 2 

juni 2022. 

Wat krijg je er voor terug?  

Veel gezelligheid, de kans om nieuwe mensen te 

ontmoeten, je organisatietalent te benutten, de kans om mee 

te helpen tijdens een grootschalig sportief evenement, trotse 

blije kinderen. En nog veel meer...... 

Voel je je aangesproken? Schroom niet en meld je aan! Dit 

kan via silviajose@gmail.com. 

Hartelijke groet, 

Paulina Luten (moeder van Nick, gr 6), Irma de Vries 

(moeder van Kyan, gr 7) en Silvia de Roos (moeder van Hugo, gr 8 & Elsa, gr 1) 
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Baby/dreumesgroep: 

Deze week hebben wij onze babypop verzorgd. Samen stoppen wij 

haar in bad, drogen wij haar af en geven wij een flesje zodat de baby 

daarna lekker kan slapen! 🍼👶🏼 

Hoe voelt het warme water? Hoe ruikt de zeep? En wat voor geluid 

maken de zeepflesjes als we er in knijpen? Omdat het zo mooi weer 

is hebben we buiten met blokken een huis gebouwd. 

 

 

 

 

 

 

 

Ook werk ik (Mirjanne) hier vanaf 4 april op de babygroep, mijn 

stage zit er dan op. Ik ben aanwezig op de maandagmiddag, 

woensdag en donderdagmiddag. Ik vind het erg leuk om de kinderen 

zien op te groeien. ❤️ 

 

 

 
Peutergroep: 

Wat wordt het al weer lekker weer buiten! Wij hebben hier de afgelopen dagen 

dankbaar gebruik van gemaakt. We spelen extra lang 

buiten of maken een lekkere wandeling door de wijk. 

Verder hebben wij het over baby’s gehad en wat we doen 

als er een baby geboren wordt. 

Dat wisten de kinderen wel, 

beschuit met muisjes eten! Zo 

gezegd zo gedaan, en wat 

toepasselijk, juf Esmé heeft ook een baby in haar buik! Dat 

is pas een leuk nieuwtje!  Het boekje: ‘wat zit er in je buik 



 

mama’ kwam nu helemaal goed van pas! Komende week is alweer 

de laatste week van thema ‘’Familie’’. Denken jullie er ook aan 

om de knutselwerkjes van jullie kind mee te nemen? Deze kan je 

vinden in de vakken kast bij de tassen.  

 
BSO:  

Wat boffen wij maar met dit heerlijke weer. 

We spelen lekker buiten en gaan met de BSO-bus op pad. 

We maken van modder mooie kunstwerken, fietsen rond op het plein en spelen met 

een grote groep trefbal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wist je dat? 

- Wij elke maand de BSO-bus grondig controleren? 

 
 
 
 
 
 


