
 

 

 

 

 

 

Fotoshoot: 

Maandag 6 september komt de fotograaf van Kindpunt foto’s van ons Kindcentrum 

maken. Alle Kindpuntscholen worden deze maand gefotografeerd. Uiteraard houdt de 

fotograaf rekening met de wens van de ouders wat betreft het maken van foto’s.  

 

Peutergym en dans 

Deze week gaat de Peutergym en dans weer van start. 

We beginnen met peuterdans, onder leiding van juf 

Liesbeth. Alle peuters vanaf 2 jaar zijn weer welkom om 

mee te dansen. We beginnen om elf uur. Geeft u het ook 

even door aan ouders van peuters in de buurt? 

 

Junior Energiecoach: 

Bespaar energie én geld met een superleuk spel. ‘Welke 

apparaten slurpen de meeste stroom?’ En: ‘Hoeveel lampen branden er in huis?’ Een 

paar van de vragen die aan de orde komen in het spel Junior Energiecoach. Door 

leerzame challenges, puzzels, experimenten 

en winacties ontdekken kinderen en ouders 

via dit spel waar ze in huis  

energie kunnen besparen. Gemeente Meppel 

daagt gezinnen uit, 5 weken lang, 15-30 

minuten per week om thuis energie te 

besparen. Deelname is gratis! Duurzaamheid 

is een belangrijk thema voor de gemeente 

Meppel. De gemeente vindt het belangrijk om 

inwoners en kinderen daarbij te betrekken. Schrijf je nu in! De volgende ronde start op 
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8 oktober. Doe je mee? Inschrijven kan tot en met 3 oktober. Kijk voor meer 

informatie, inschrijven en een voorproefje op de website van Junior Energiecoach.  

 

Startfeest: 

Woensdag was het Startfeest. De kinderen uit groep 8 waren 

verkleed als vos verstopt in 

de omgeving van de school. 

De overige groepen hebben 

de vossen gezocht en 

zodoende puzzelstukjes en 

letters verzameld om de 

slagzin op te lossen:            

WE ZIJN GESTART! 

 

Scala kinderkrant: 

Uw kind krijgt deze week de kinderfolder van Scala Centrum voor de Kunsten met het 

nieuwe cursusprogramma mee naar huis. Scala biedt lessen en cursussen op het gebied 

van muziek, dans, theater, beeldende kunst en media, en is werkzaam in de gemeenten 

Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, De Wolden, Westerveld, Staphorst en 

Weststellingwerf. Voor kinderen die nog niet weten wat ze leuk vinden heeft Scala nu 

de Proeverij. In de periode van 13 t/m 25 september 2021 

kunnen kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool 1 tot 4 

proeflessen naar keuze volgen. Wil een kind graag dansen, dan 

kan het diverse dansstijlen uitproberen. Houdt het van tekenen 

of knutselen dan komen alle beeldende materialen, van 

potlood tot klei aan bod. Elk kind kan proeflessen volgen op 

verschillende muziekinstrumenten. Maar ook een combinatie 

van bijvoorbeeld een piano-, schilder-, toneel- én dansles is 

mogelijk. Scala hoopt op deze manier heel veel kinderen (en 

hun ouders) te kunnen helpen om hun talent en/of passie 

ontdekken. Na de Proeverij is er de mogelijkheid om te stoppen of om in te schrijven 

voor de les of cursus naar keuze. Natuurlijk blijft het voor kinderen die al weten wat 

ze willen mogelijk om zonder te ‘proeven’ in te schrijven. Voor meer informatie, kijk 

in de kinderfolder of op ontdekscala.nl  

 

PlusKinderopvang: 

Hieperdepiep hoera, maandag 30 augustus is meester Joshua 

papa geworden van Benjamin. Hanna, Joshua en Benjamin 

maken het goed! Meester Joshua zal de komende weken 

genieten van zijn vaderschapsverlof. Voor degene die het leuk 

vinden, staat er een doos klaar op de locatie om kaartjes, 

kleinigheidje of knutsels in te doen, die wij bij het kraambezoek 

kunnen overhandigen. 

http://www.metenergiekunjelachen.nl/
https://ontdekscala.nl/proeverij-13-t-m-25-september-lessen-dans-muziek-theater-beeldend-en-urban-arts-uitproberen-bij-scala/
https://ontdekscala.nl/


Vrijdag 3 september stappen juf Lucia met haar Kevin in het 

huwelijksbootje! Wij wensen Lucia en Kevin heel veel geluk 

en liefde samen toe! 

 

 

 

 

 

 

Even Voorstellen: 

Hallo, bij deze wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Veerle 

Zomer en ik ben 15 jaar. Ik zit op Terra in Meppel en zit in de 4e 

klas. Ik mag mijn snuffelstage op Kindcentrum Anne Frank doen 

op de peutergroep. Ik vind het leuk om met kinderen te werken. Ik 

kom vanaf 3 september t/m 5 november op de vrijdag stagelopen. 

Met vriendelijke groet, 

Veerle Zomer 

Baby/dreumesgroep: 

Deze week starten we met het nieuwe thema ‘Je lichaam’. Tijdens dit thema kijken we 

samen met de kinderen naar de verschillende delen van hun 

lichaam. Samen met de kinderen richten we de groep in met 

verschillende themagerichte materialen.  

Met je ogen kun je kijken en met je neus kun je ruiken ,  

Weet jij waar je al je lichaamsdelen voor kunt gebruiken? 

Het volgende liedje zullen wij de komende weken dagelijks met 

de kinderen zingen: 

                  Dit is mijn wangetje en dit is mijn kin 

                 Dit is mijn mondje met tandjes erin  

                                                  Dit zijn mijn oortjes, mijn oogjes mijn haar 

                                                 Nu nog mijn neusje en dan ben ik klaar  

Peutergroep: 

Deze week zijn we begonnen met het thema lichaam. Ook komt hier het thema ziek en 

gezond in voor. Daarom hebben we een ziekenhuis gemaakt in de groep. Hier wordt al 

volop in gespeeld. We meten deze week hoelang we zijn en we benoemen de 

verschillende lichaamsdelen. De komende weken breiden we het thema verder uit.  

Afgelopen maandag hebben de peuters van de 3+ groep samen met groep 1 en 2 op het 

grote plein gespeeld. Dit was super leuk en zo leren de kinderen hun toekomstige 

klasgenootjes alvast een beetje kennen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSO:  

Een week met heerlijk weer! Ook is deze week het nieuwe thema begonnen: “tour the 

talent.” Binnen dit thema gaan we op zoek naar elkaars talenten. Er wordt een breed 

scala van verschillende activiteiten aangeboden waarin ieder zijn/haar kwaliteiten naar 

voren kunnen komen. 

 

Verder willen we nog even extra duidelijkheid verschaffen m.b.t. het halen en 

brengen: 

* Op maandag, dinsdag en donderdag dienen de kinderen gebracht en gehaald te 

worden aan de kant van het schoolplein. Dit geldt zowel voor de VSO als de BSO. 

* Op woensdag en vrijdag dienen de kinderen gedurende de hele dag bij het 

kleuterplein gebracht en gehaald te worden. Alvast bedankt voor de medewerking! 

 

Stint: 

Misschien heeft u de Stint weer zien staan buiten of 

binnen ons kindcentrum. Onze Stint is helemaal 

aangepast aan alle nieuwe veiligheidseisen waar 

een Stint aan moet voldoen. Vrijdag 15 oktober 

gaan de pm-ers die er gebruik van gaan maken een 

praktijktraining doen en zullen zij een online e-

learning qua theorie moeten doen. Voor die tijd 

worden er dus geen kinderen in vervoerd. Binnenkort ontvangen de ouders een bericht 

over toestemming van het vervoeren van de kinderen in de Stint. 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.pinterest.com/pin/517421444687740968/&psig=AOvVaw3jLS3MYUrr9gOnvIDALLXk&ust=1602918332923000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC8qLjGuOwCFQAAAAAdAAAAABAD

