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Weeknieuws

Weeknieuws 3
In dit nummer:
-

Bijdrage Piet
MeppelActief
Richtlijnen R.I.V.M.
Korfbal
Kinderopvang

Week: 36
Komende maand:
4 sept.: Peuterdans om 11.00 uur
8 sept.:Swim2Play
11 sept.: Peutergym om 11.00 uur

Week 36:
Wij sluiten morgen de derde lesweek van dit schooljaar af met een vossenjacht rondom de school.
Dit in plaats van het jaarlijkse startfeest. De leerlingen van groep 8 zijn de ‘vossen’ . De leerlingen
van groep 7 en de leerkrachten begeleiden de groepjes leerlingen. Aan het einde van de ochtend een
traktatie voor alle deelnemers. Zo zoeken wij steeds naar alternatieven, om verbinding tussen alle
leerlingen/ kinderen van ons kindcentrum te maken.
Deze week hebben de groepsleerkrachten alle ouders en verzorgers geïnformeerd over de gang van
zaken in de betreffende jaargroepen middels een informatiebrief, een presentatie en soms met een
filmpje. Dit in plaats van de jaarlijkse informatie avonden. Mochten er toch nog vragen zijn , dan
wordt u uitgenodigd een afspraak te maken met één van onze medewerkers. Bij het betreden van het
pand geldt een registratieplicht. (bij elke ingang zijn formulieren aanwezig).
Bij sommige mensen bespeur ik een stellingname , dat men ‘wel klaar is met deze Corona’. Jammer
genoeg is het Corona virus nog niet klaar met ons. Dat betekent , dat wij ons aan de protocollen en
RIVM maatregelen blijven houden binnen onze organisatie.
Werknemers zullen zich laten testen bij gezondheidsklachten. Zoals bekend is er door de drukte bij
de GGD een wachtlijst voor een test en een uitslag periode van 48 uur. Het kan dus voorkomen dat
een leerkracht/ werknemer een viertal dagen niet kan werken met de groep. Het is mijn taak , binnen
de mogelijkheden, vervanging te verzorgen voor deze werknemer, zodat de kinderen les krijgen.
Wellicht is dit niet altijd mogelijk bij meerdere afzeggingen / ziekte meldingen. De krant van
‘Wakker Nederland’ gebruikt de volgende kop hiervoor: “Onderwijs stort als een kaartenhuis in
elkaar”. Wij gaan daar niet vanuit, maar zullen soms wel een beroep moeten doen op de ouders/
verzorgers, als wij een groep kinderen geen les kunnen geven bij een tekort aan gezonde, geteste
leerkrachten.
Piet

MeppelActief:
Volleybalmiddag donderdag 17 september 2020:
Meppel Actief & Gezond organiseert in samenwerking met Volleybalvereniging Meppel AZ een
volleybalactiviteit op 17 september. Kinderen uit groep 3 t/m 6 zijn van harte welkom voor een
gezellige en sportieve middag. De activiteit vindt plaats van 15:30 tot 17:00 in Sporthal
Koedijkslanden. Aanmelden kan via: https://meppelactief.nl/agenda-item/volleybal-activiteit/
Nationale Sportweek
Donderdag 24 september
Dansen
Groep 3 t/m 8
15:30 – 17:30 uur (je wordt 1 uur ingedeeld 15:30 – 16:30 of 16:30 – 17:30 uur)
Easy Active
Aanmelden: https://meppelactief.nl/agenda-item/streetdance-bij-easy-active/
Vrijdag 25 september
Karate
Vanaf 8 jaar
17:00 – 19:00 uur (je wordt 1 uur ingedeeld 17:00 – 18:00 of 18:00 – 19:00 uur)
Easy Active
Aanmelden: https://meppelactief.nl/agenda-item/karate-bij-easy-active/
Richtlijnen R.I.V.M. in deze Corona periode:
Er wordt aan de medewerkers van kindcentrum Anne Frank met regelmaat gevraagd hoe te handelen
als kinderen ziekteverschijnselen hebben, die passen in het beeld van Corona/Covid 19. De
medewerkers zijn geen artsen en kunnen/ willen daar derhalve niet altijd een bindend antwoord
opgeven. Hieronder nog de belangrijkste regels voor het thuishouden van kinderen in de
basisschoolleeftijd:
-

-

Neusverkoudheid – Loopneus – Niezen – Keelpijn – Hoesten- Koorts – Plotselinge verlies
van reuk en smaak
Als iemand in het huishouden van het kind verkoudheidsklachten en koorts ( 38 graden
Celsius, of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis tot de
testuitslag van het gezinslid bekend is.
Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts , of astma heeft en dit een
herkenbaar beeld is , dan kan het kind, na overleg met de schoolleiding, naar school.

Korfbal in de buurt:

Korfbal (gratis) mee bij KIOS!

Vind je het leuk om te rennen, te ballen en samen met anderen te spelen? Kom dan eens korfballen! Bij KIOS
Ruinerwold korfballen jongens en meiden al vanaf 3 jaar samen. Eerst alleen spelenderwijs en vanaf groep 3
speel je ook wedstrijden. Kom je meetrainen? In september mag je gratis meedoen, zo vaak je wil. Meld je
aan via de website van Actief na Schooltijd.
Kinderen van 3 t/m 5 jaar hoeven zich niet aan te melden. Zij kunnen op zaterdagochtend om 10 uur gewoon
aansluiten bij de Kangoeroes.
We zien je graag op het korfbalveld aan Dijkhuizen 68a in Ruinerwold. Vanuit de Oosterboer ben je er zo!

● De opgave brief voor de herfstvakantie is verstuurd. Wil iedereen er aan denken om vóór 10 september
door te geven wat voor u van toepassing is? Alvast bedankt!

Peutergroep:
De ochtenden op de Peutergroep zien er zo uit… ☺
07:30-09:00 uur
09:00-09:30 uur

09:35-10:15 uur
10:15-10:45 uur
10:45-11:30 uur
11:30-11:45 uur

Tijdens het brengmoment is er een tijd voor vrij spel. De peuters kunnen in
de verschillende hoeken spelen of een spelletje doen aan tafel.
We ruimen samen het speelgoed op en maken een kring. We zingen liedjes zoals
‘goedemorgen’ en ‘de dagen van de week’. We hebben gesprekje over het thema of
doen een kleine activiteit in de kring.
Alle peuters krijgen een activiteit aangeboden. Dit kan van alles zijn: knutselen,
muziek maken, bouwen, bewegen, wandelen enz.
Het fruit en drink moment. Alle peuters krijgen fruit aangeboden en we drinken
water of thee. Hierna gaan peuters naar het toilet en/of worden verschoond.
We proberen elke dag een frisse neus te halen en spelen in onze tuin.
Dit is het voorleesmoment en we sluiten samen de ochtend af.

Baby/dreumesgroep:
Afgelopen week hebben we onze dieren eens lekker in het zonnetje gezet. Ze zijn naar de dierensalon
geweest. We hebben de dieren gewassen en geborsteld. Ze zijn lekker verwend!
Verder hebben we genoten van nazomerse weer en veel muziek gemaakt.
'Haren om te aaien
een staart om mee te zwaaien
een snoet om mee te snuffelen
een dier om te knuffelen'

● Hebben jullie onze digitale tour door de babygroep al gezien? Wil je een kijkje nemen en ben je
geïnteresseerd? Klik dan op de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=8AU_GTr0k1c

BSO:
We zitten in week 2 van het eerste thema na de zomervakantie, namelijk het thema “woordenlab”. We zijn
door de weken heen druk bezig met het bedenken en opzetten van een voorstelling. Daarnaast worden er
veel creatieve activiteiten aangeboden waaraan de kinderen kunnen deelnemen. De escape room van vorige
week donderdag voor de oudere kinderen was ook een enorm succes!
De temperatuur deze week is heerlijk en de zon is volop aanwezig. De kinderen zijn dan ook heerlijk buiten
te vinden en ook hier worden de nodige activiteiten aangeboden. Het is leuk om na de vakantie alle kinderen
weer te zien en ze vermaken zich goed!

