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Week: 15

In dit nummer:
- Buurtgezinnen
- Koningsspelen
- Korfbal
- Lentemarkt

Schoolfruit:

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!
Lentemarkt
Dit jaar organiseren we weer een
lentemarkt. We hopen dat er weer veel
kinderen zijn die hun talenten willen laten
zien tijdens de ‘Anne Frank got talent
show’.
Zet 18 mei vast in de agenda en houd het
weeknieuws in de gaten voor meer info.

Info-uurtje Buurtgezinnen bij bibliotheek Meppel
Donderdag 21 april van 11.00 tot 12.00 uur houdt Buurtgezinnen Meppel weer een
informatie-uurtje bij bibliotheek Meppel. Geïnteresseerde vraag- en steungezinnen
kunnen hier vrijblijvend aanschuiven voor
meer informatie. Bij een kopje koffie of thee
vertelt coördinator Geke Maes wat
Buurtgezinnen zoal doet voor de gezinnen in
Meppel en er is ruimte voor gesprek en vragen.
Buurtgezinnen is een initiatief gebaseerd op de
gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen
die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden
gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de
buurt (steungezinnen), voor alledaagse en
vriendschappelijke hulp rondom de kinderen.
Een steungezin kan een gezin met kinderen zijn, maar ook een ‘opa en oma’ of een
stel zonder kinderen dat op een andere manier opvoedervaring heeft. Hoe de steun
eruit ziet is altijd maatwerk. Het kan gaan om een wekelijkse speelafspraak na
schooltijd of in het weekend, mee-eten, af en toe logeren of samen iets leuks
ondernemen. Zo krijgen de kinderen en jongeren wat extra liefde en aandacht, en
hebben ouders wat tijd voor zichzelf om op te laden.
Kan jouw gezin wel wat steun gebruiken of denk je er juist over om hulp te bieden aan
een ander gezin? Kom dan donderdag 21 april langs in de bieb. Aanmelden hoeft niet
maar mag wel: geke@buurtgezinnen.nl
Even voorstellen: jongerenwerk op school
Hee, ik ben Mariëlle Sallomons en ik ben 28 jaar. Binnenkort kun jij mij tegen komen
als jongerenwerker op school maar ook in de wijk. Vanuit de NPO (nationaal
programma onderwijs) zal ik mij gaan richten op de bovenbouw van het
basisonderwijs.

Het afgelopen jaar hebben
we gezien dat de
coronacrisis impact heeft
op het leven van kinderen
en jongeren. Hun fysieke
leefstijl, mentaal
welbevinden en
schoolresultaten zijn
negatief beïnvloed. Het
ministerie van Onderwijs
cultuur en wetenschap
heeft daarom middelen ter
beschikking gesteld aan
gemeenten en scholen om
vertraging in de gezonde
ontwikkeling tegen te gaan.
Daarom wil ik graag zoveel
mogelijk in contact komen
met jongeren om te signaleren waar behoefte aan is. Dit zal ik doen door onder andere
aanwezig te zijn tijdens de pauzes waar ik activiteiten aanbied aan de leerlingen van
de bovenbouw, sta ik open voor een praatje en leuke ideeën vanuit de leerlingen zelf,
en zal ik een brugklastraining gaan geven aan groep 8. Daarnaast heb ik ook contact
met mijn collega’s van het School Maatschappelijk Werk.
Ik vind het leuk om creatief bezig te zijn in mijn bullet journal, ik doe aan
handlettering, ik haak soms, ik skeeler graag, ik zit op badminton en ik heb een
camera waar ik graag wat meer mee zou willen doen. Verder speel ik graag allerlei
bordspellen met vrienden maar ook online een potje gamen op de Switch vind ik erg
leuk!
Ik vind het dan ook super leuk om al deze dingen en mijn creativiteit terug te laten
komen in het jongerenwerk. Wil je meer weten of heb je een leuk idee voor een
activiteit of project? Neem dan contact met mij op. Ik kijk er naar uit om jullie te
ontmoeten.

Korfbal
Graag brengen wij de kennismakingsactiviteit bij korfbalvereniging
Meko’74 onder uw aandacht.
Wanneer : maandag 9 mei.
Tijdstip
: 15:30 - 17:00 uur.
Kosten
: gratis.
Wie
: groep 1 t/m 8.
Waar
: sportpark Tussenboerslanden, kunstgrasveld Meko’74.
Aanmelden: https://meppelactief.nl/agenda-item/kom-korfballen-bij-meko74/
In de bijlage de flyer, hierin staat kort en krachtig alle informatie over deze activiteit.

Baby/dreumesgroep:
Deze week zijn we al begonnen met het versieren van een
paastak. Op de vrijdag hebben een aantal dreumesen mee
gelopen met de palmpaasoptocht. Die kinderen hadden een
mooie ketting geregen.
Ook zijn aan de baby gym weer
nieuwe spullen opgehangen die bij
het thema lente/ Pasen passen. De
jongsten kunnen daardoor weer
voelen en ontdekken Gelukkig pakt het thema nu ook mooi
uit met het mooie weer zo kunnen we lekker naar buiten en
op zoek naar de lente. Zo hebben we woensdag lekker
gewandeld. Onderweg zagen we mooie bloemen, dieren en
voelde we het lekkere zachte weer. Kortom een plezierige,
drukke week!

Pssst… wist je dat we bezig zijn met een geheimpje voor onze lieve
moeders?

Peutergroep:
Op de peutergroep zijn we helemaal in lente sferen. We hebben het over de dieren van
de boerderij.
Ook hoort Pasen hier bij. Afgelopen vrijdag hebben we
een mooie Palmpasen stok
gemaakt. En liepen we een
rondje om de school. Het was
heel fijn dat groep 6 ons
hierbij hielp.
Deze week genieten we tijdens
het lunch moment van lekkere
paas broodjes. We wensen jullie allemaal alvast een fijn
paasweekend.
BSO:
Palm Palm Pasen ei koe rei…….
Bijna is het zover en kunnen de kinderen met mooi weer in het verschiet eieren zoeken
en even genieten van een lang weekend. Tijdens de BSO is er een paasactiviteit
gemaakt; lege eitjes vullen met aarde en tuinkers, heerlijk voor op de boterham. We
hebben een lentewandeling gemaakt, heel veel madeliefjes geplukt en geroken,
volgens de kinderen roken die naar paard ( Paardenbloem 😊)
Ook een bijzondere Quiz bleef deze week niet uit met Juf Lucia, opdrachten uitvoeren
en puzzelen met letters. De uitkomst van deze quiz is dat onze juf Lucia een kindje
verwacht. Wat een leuk nieuws om zo te delen met de kinderen!
Na het zonnige paasweekend bereiden we ons al weer voor om de groep aan te kleden
voor het thema ‘Boerderij’ tijdens de meivakantie, er staat weer een ontzettend leuk
programma klaar!!!
Naast al het heerlijke buitenspelen en het aanbod buitenspellen willen we het voorjaar
ook binnen meer aandacht geven, wie heeft er voor ons wat kikkerdril??

Wij spelen veel buiten met dit mooie weer,
bescherming is een punt van aandacht! Mocht
jullie kind/eren andere zonnebrand gebruiken
dan wij aanbieden geef dit dan even door bij de
pm-ers van de groep, zodat er eigen zonnebrand
gesmeerd wordt, flesje graag wel voorzien van
naam.
Wij wensen jullie alvast een fijn paasweekend.
Lucia, Laura, Paula, Kim en Astrid

