
 

 

 

 

 

 

 

Week 14: 

Een korte werkweek na het Paasweekend. Het spreekwoord “April doet wat hij wil” is zeker van 

toepassing. Nachtvorst, sneeuw en hagel. De natuur laat zich niet altijd leiden door de jaarkalender. 

Ik kijk uit naar het voorjaar en hogere temperaturen , zeker nu de zomertijd wordt gehanteerd. In de 

maand april zullen wij , zoals gebruikelijk, aandacht besteden aan oorlog en vrede. Dit vanuit de 

gedachte van de naam van ons Kindcentrum. Het jaarlijkse Jeugdappel in het Rosarium voor groep 8 

is afgelast vanwege de Corona maatregelen. Normaal gesproken vindt dit plaats op 13 april, de 

bevrijdingsdag van Meppel. De Meppeler vlag mag uit op deze dag. De laatste twee weken van de 

maand april zullen wij daar , in projectvorm , aandacht aan besteden in alle groepen. Dit met een 

goede afweging betreffende de lesstof wij gebruiken voor de verschillende groepen. Bij de 

onderbouw zal de nadruk liggen op vrede, vriendschap en vertrouwen. 

Gezien de berichten in de media mogen wij vanaf 21 april aanstaande uitkijken naar verruiming van 

de Corona maatregelen. Dit bericht biedt hoop richting de nabije toekomst. De wereld wordt weer 

iets groter. Zeker voor kinderen zijn er straks weer uitstapjes en andere invulling van vakanties 

mogelijk. Ik moet terug denken aan de beginregels van een gedicht van Herman Gorter uit de 19de 

eeuw “Een nieuwe lente, een nieuw geluid”. Veel genoegen toegewenst met de nieuwe en hoopvolle 

geluiden voor ons allen ! 

  

 

Piet 
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Weeknieuws    30                      Week: 14 

Komende maand: 

Eindtoets groep 8: vrijdag 16 april  

Koningsdag: 27 april- lesvrije dag 

Meivakantie: maandag 3 mei t/m vrijdag 

14 mei 2021 

Pinkstermaandag: 24 mei 

Studiedag: 25 mei- lesvrije dag 

Sportdag: 28 mei 

 

 

In dit nummer: 

- Bijdrage Piet 

- Bijdrage groep 3;4  

- Plus Kinderopvang 
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Een aantal weken geleden hebben we bonen geplant in groep 

3/4.  

In ons eigen groei- en bloeiboekje konden we bijhouden wat er 

precies gebeurde.  

De meeste bonen zijn gegroeid tot een echt plantje.  

Super leuk om te zien hoe dat precies gaat! 

Mochten jullie het thuis ook een keer willen proberen, dan 

kan dat gemakkelijk. 

Benodigdheden zijn: een boon, plastic bekertje, watten, water, licht 

en een beetje liefde 😉  

 

 

Vorige week hebben we samen in de 

klas het paasfeest gevierd. We zijn de 

dag begonnen met een gezamenlijk 

ontbijt, hebben geluisterd naar en 

gezongen over het paasverhaal en 

mochten ‘s middags ook nog 

paaseieren zoeken op het schoolplein. 

De eitje-tik-wedstrijd is in onze groep 

gewonnen door Damien. 

Gefeliciteerd!  

 

 

 

De tekenopdracht was deze week: Teken een insect.  

Een insect bestaat uit drie delen: een kop, borststuk en 

achterlijf.  

Aan de kop teken je ogen en voelsprieten en aan het 

borststuk vleugels en/of poten. Verder mochten de kinderen 

hun eigen fantasie gebruiken.  

Kijk eens wat een prachtige resultaten! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Baby/dreumesgroep: 
Nu het lenteweer ons de laatste dagen een beetje in de steek laat, zijn we extra bezig op de groep om het 

thema " lente" te ervaren. Wanneer we buiten spelen, of wandelen, zien we dat er hier en daar van alles 

groeit en bloeit en horen we de vogeltjes weer fluiten. We lezen boekjes over jonge dieren en zingen over de 

lente. 

Deze week hebben de dreumesen schaapjes gemaakt met wc rolletjes. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Peutergroep: 
 
De komende weken zullen we met de kinderen, via het digibord, meekijken met nestel-, en broedactiviteiten 

van diverse vogelsoorten verspreid over Nederland. Wat is het leuk eens in een nestkast of ooievaarsnest te 

kunnen kijken . We kijken o.a. mee met de ooievaars opvang in Herwiijnen via onderstaande link. Er zijn wel 

5 nesten te volgen ! 

https://www.youtube.com/watch?v=y0Ec-7TdNqI 

https://www.youtube.com/watch?v=y0Ec-7TdNqI
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://pngimage.net/crocus-png-4/&psig=AOvVaw0sMnkXminzw2CpB2Yb91Pb&ust=1583952159491000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiWyOHHkOgCFQAAAAAdAAAAABAK


 

Via www.nestkastlive.nl  kunnen we meekijken in de nestkasten van diverse vogels naar keuze.  In het nest 

van de havik zat het afgelopen weekend een vrouwtjeseend. Wij zijn benieuwd wat het vervolg daarvan gaat 

zijn! 

Veel kijkplezier gewenst namens de peutergroep! 

BSO:  

Gelukkig hebben we net voor Pasen kunnen genieten van prachtig lenteweer.  
Het kriebelt dan ook om zaadjes te planten en het proces van zaaien, kiemen, planten en oogsten 
te ontdekken.  
De eerste plantjes zijn gezaaid. Wat een verrassing is het, om na het paasweekend de eerste 
radijskiemen te zien.  
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


