
 

 

 

 

 

Juf Mirjam 

Maandag 4 april is juf Mirjam bevallen van een 

gezonde zoon: Olav. Het gaat heel goed met Olav, hij 

weegt 3530 gram en is 48 cm. lang. Mirjam en Jeroen 

van harte gefeliciteerd met jullie prachtige zoon! 

 

 

 

Pasen 

Donderdag 14 april a.s. vieren we Pasen op school. 

We starten deze dag met een gezamenlijk ontbijt in de klas. Om een lopend buffet te 

realiseren zouden we het fijn vinden als iedereen wat lekkers meeneemt. U kunt 

hierbij denken aan paasbrood, suikerbrood, bolletjes, eieren, beleg, etc. Als school 

zorgen wij voor matses met bruine suiker en een pakje drinken. Vanaf vandaag hangt 

er een inschrijflijst in de klas waarop uw kind kan aangeven wat hij/zij meeneemt. 

Wilt u op de dag zelf uw zoon/dochter een eigen bord, bestek, beker en theedoek 

meegeven?  

Na het ontbijt volgt een gezamenlijke Paasviering. Deze 

viering wordt opgesplitst in een onderbouwviering en een 

bovenbouwviering. Ook de peuters zullen hieraan 

deelnemen. Verder staan er nog meer leuke activiteiten 

gepland waaronder het eieren verstoppen en zoeken.  

 

Ook kunnen we dit jaar weer onze ‘eitje-tik-wedstrijd’ 

houden! Hiervoor heeft ieder kind een gekookt kippenei 

nodig. Wilt u deze meegeven? We willen de winnaar 

graag verblijden met onze wisselbokaal. Echter zijn we 

deze kwijtgeraakt. Wie heeft/weet waar de beker is?  
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We houden deze dag de normale schooltijden aan. We hopen er een gezellige en 

feestelijke dag van te maken!  

 

 

Peutergym en peuterdans 

Het schema voor peutergym en peuterdans is wat aangepast. De meeste wijzigingen 

zijn op andere scholen. Ons schema ziet er als volgt uit: 

In de bijlage het volledige overzicht met alle scholen. 
 

Schooltennis  

TennisMeppel en TC Tivoli organiseren ook dit jaar een cyclus schooltennis: 

Wanneer:  woensdag 11 mei t/m 29 juni (8x) 

Tijdstip:  14:45 - 15:30 uur 

Kosten:  30,- per persoon 

Waar:  Tennispark Tivoli (Catharinastraat 27A, Meppel). 

Voor meer informatie kunt u bellen: 06-29777800 of mailen: danny@tennismeppel.nl  

In de bijlage de flyer, hierin staat kort en krachtig alle informatie over deze middagen. 

 

Koningsspelen 2022 

Op vrijdag 22 april vieren wij de verjaardag van de koning met de Koningsspelen op 

school. De kinderen mogen deze dag in het oranje 

gekleed naar school komen. Wij starten de ochtend met 

een Koningsontbijt in de eigen groep. Hiervoor is het 

belangrijk dat elk kind een eigen bord/beker/bestek (evt. 

voorzien van naam) van huis meeneemt. Het ontbijt wordt 

verzorgd. Ook gaan alle groepen een spelletjescircuit op 

het schoolplein doen, passend bij het thema: voel je fit! In 

de kleine pauze wordt voor drinken en wat lekkers 

gezorgd deze dag. We houden deze dag de normale 

schooltijden aan. Dit betekent dat de kinderen van groep 5 t/m 8 wel een eigen lunch 

voor de grote pauze meenemen van huis. We maken er een sportieve dag van!  
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Zomerpakkettenactie 

De zomer is een heerlijke tijd van vakanties, leuke uitstapjes, samen zwemmen en 

ijsjes eten.  Maar wat doe je als er in je gezin geen geld is om deze dingen te doen? De 

zomer kan heel lang duren als de mensen om je heen 

wèl op vakantie gaan en wèl dit soort leuke dingen 

ondernemen. 

Stichting Present Meppel en Buurtgezinnen Meppel 

organiseren dit jaar opnieuw een zomerpakkettenactie. 

Met deze actie willen we voor gezinnen in Meppel 

waar geen geld is om leuke dingen te ondernemen, de 

zomervakantie toch wat zonniger maken. De pakketten 

worden samengesteld en bezorgd door vrijwilligers. 

Wil je als gezin of groep ook een pakket samenstellen 

voor een ander gezin? Meld je dan aan voor 16 mei via 

https://stichtingpresent.nl/meppel/zomerpakkettensamenstellen/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen 

Jaarlijks krijgen wij controles van de GGD. Vaak komt er een medewerker van de 

GGD onaangekondigd aan de deur. Zij controleren of wij werken volgens ons beleid 

en de werkplannen, of de medewerkers in het bezit zijn van de juiste diploma’s, de 

kind ratio en ze observeren het pedagogisch klimaat in de groepen. 

Enkele weken geleden kregen wij een GGD controle en hiervan wordt een 

inspectierapport gemaakt. We willen graag een stukje met jullie delen, omdat we trots 

zijn op alle pedagogisch medewerkers, die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor 

al onze kinderen: 
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Persoonlijke competentie 

Kinderen hebben de mogelijkheid om ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting. De ruimte is passend ingericht; het speelgoed ligt op pakhoogte en 

er liggen kleden op de grond waar kinderen op kunnen spelen. Ook zijn er twee hoge boxen met 

daarin passend speelgoed. Tijdens de observatie wordt daar ook gebruik van gemaakt. De 

beroepskrachten maken aldoor contact met de kinderen, geven complimentjes en praten op rustige 

toon. 

Sociale competentie 

De kinderen zijn deel van de groep. De beroepskrachten sluiten aan op de persoonlijke eigenheid 

van kinderen. Zij benoemen en waarderen individuele talenten, kwaliteiten en eigenaardigheden. Zij 

activeren de betrokkenheid en deelname van alle kinderen aan het groepsgebeuren op een wijze die 

recht doet aan het individuele kind. Kinderen worden gestimuleerd om sociale contacten met elkaar 

aan te gaan. Het kind wat zich nog onwennig voelt op de groep, begint te spelen met een ander kind. 

Ze hebben plezier samen en het angstige kind ontdooid en begint te lachen. 

Overdracht van normen en waarden 

Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast De 

beroepskrachten vragen actief bij ouders na (tijdens wenperiode, brengen en halen) wat 

omgangskenmerken zijn voor iedere baby. Er wordt rekening gehouden met rituelen, attributen 

(knuffel, speentje) en tempo/ handelingen tijdens verzorgingsmomenten. Op de groep is 

omgangsinformatie over de baby’s aanwezig. Het kind wat vandaag aan het wennen is wordt 

opgehaald door haar moeder. Er volgt een uitgebreide overdracht en uitwisseling over de dag. 

Moeder vertelt over wat haar kind thuis prettig vindt en de beroepskracht gaat hier verder op in. 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. Uit de pedagogische observatie is 

gebleken dat de beroepskrachten tijdens het onderzoek handelen volgens het pedagogisch 

beleidsplan en aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 

 

Baby/dreumesgroep 

Wat jammer dat het vorige en afgelopen week zo’n slecht weer was. Iedereen is blij 

met de nieuwe tuin. Het 

tuinfeest vond helaas 

daarom plaats in het 

speellokaal, maar dat mocht 

de pret niet drukken. Clown 

Sem heeft er een leuk feest 

van gemaakt. De kinderen 

hebben ervan genoten. 

 



 

Volgende week starten we met het thema Lente/Pasen. We gaan de groep gezellig 

aankleden en we hopen dat het snel weer echt lente wordt buiten. Samen gaan we de 

eerste week boekjes lezen, liedjes zingen en materialen ontdekken om het thema te 

introduceren.  

 

Wist je dat… 

… we volgende week op maandag, woensdag en donderdag een paaslunch hebben? 

We vieren dan alvast het paasfeest op de opvang.  

… in de gloednieuwe tuin nu ook een speelhuisje met glijbaan is geplaatst. Hier 

beleven we veel speelplezier. 

 

Peutergroep 

Vorige week donderdag hadden we een tuinfeest. Door het weer moesten we het feest 

naar binnen verplaatsen, maar dat mocht de pret niet drukken. We hadden bezoek van 

een echte clown en de kookbso had allemaal hapjes verzorgd. Het was super geslaagd. 

Deze week zijn wij al begonnen met het thema Lente, we kleden de groep leuk aan, 

maken leuke knutsels en praten over wat we zien in de lente.  

Vrijdag is het Palmpasen, we gaan met de kinderen de paasstok versieren en gaan 

daarna samen lopen. 

 

Graag willen we jullie erop wijzen dat wanneer jullie zoon of dochter iets meeneemt, 

zoals een auto of bijv. een pop, de verantwoordelijkheid bij jullie zelf ligt, mocht het 

stuk gaan of zoek raken.  

 

BSO:  
Wat een weertje! Dat was even omschakelen na het zonnige weer. 

Gelukkig konden we binnen ook veel leuke dingen doen! 

Donderdag toen het tuinfeest was, hebben wij de hapjes verzorgd. 

Ze vielen goed in de smaak. De jongens van de 

bovenbouw waren echte gastheren voor alle 

ouders. Tijdens de kook bso hebben we voor 

onszelf  een lekkere quiche met een gezonde 

fruitsalade gemaakt. Deze week maken we goed 

gebruik van ons speellokaal we doen 4 op een rij 

en stopdans. Het atelier gebruiken we om mooie schilderijen te 

maken, en we kunnen daar ook met natuurklei kleien. 


