
 

 

 

 

 

 

 

Week 15: 

Deze week nog niet alle gewenste versoepelingen te horen gekregen van de twee belangrijkste  

demissionaire bewindslieden. Het goede bericht voor ons kindcentrum is, dat de Buitenschoolse 

Opvang weer op de normale manier kan en mag gaan werken . Dit nog wel met inachtneming van 

alle Corona maatregelen. Deze week heb ik alle betrokkenen een brief gestuurd over mijn opvolging 

als directeur van ons kindcentrum. Dat geeft mij een gerust gevoel en kunnen wij gaan werken aan 

de formatie voor het komend schooljaar. Wij hopen dan op de studiedag van 25 mei aanstaande onze 

werkplannen en groepsverdeling vorm te kunnen geven. 

Afgelopen dinsdag was het de Nationale Buitenlesdag. Alle groepen hebben daaraan deelgenomen. 

Geen voorjaarsweer , maar wel uitdagende activiteiten, om buiten uit te voeren. Voor de jongste 

kinderen was er in de binnentuin een loopfiets clinic. Deze werd verzorgd door medewerkers van 

MeppelActief , waarvoor dank. 

De komende twee weken staan in het teken van het project “Rood, wit en blauw”. Alle groepen en de 

kinderopvang zullen hieraan meewerken. Er zijn al mooie ideeën uitgewerkt. De Koningsdag maakt 

daar ook onderdeel vanuit. Wij proberen de ouders en andere belangstellenden zo goed mogelijk op 

de hoogte te houden van al onze bezigheden via ‘social media’ . 

Groep acht gaat richting de eindfase van hun basisschool periode. Vrijdag gaan alle leerlingen van 

deze groep de eindtoets “Route 8” van A-Vision maken. Dit is een digitale adaptieve toets. Het is 

voor ons nog een extra gegeven , om te zien , of de schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs de 

juiste is geweest. De data van deze toetsen van alle groep acht leerlingen zal zeker in de toekomst 

worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Men wil de ontwikkeling van kinderen ten tijde 

van deze pandemie vergelijken met de voortgang van deze doelgroep tijdens een ‘normale’ 

schoolperiode. Hoe zullen wij in de toekomst terugkijken op deze historische periode ? 

  

 

Piet 

  Schooljaar 2020- 2021 

202018201682018 
Weeknieuws 

 

Weeknieuws    31                      Week: 15 

Komende maand: 

Eindtoets groep 8: 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 

Schoolkamp groep 8: 2,3 en 4 juni  

 

 

In dit nummer: 

- Bijdrage Piet 

- Koningsspelen 

- Veilig Verkeer Nederland 

- Project “Rood-wit-blauw” 

- Medezeggenschapsraad 

- Corona besmetting 

- Plus Kinderopvang 
 



Koningsspelen: 

Op donderdag 22 april houden we de koningsspelen op school . We doen dit tijdens de gymlessen. 

Alle kinderen mogen die dag in een mooie oranje outfit naar school komen .  

Tijdens de gymles doen we ook de koningsspelendans. Dit jaar op het liedje : “Zij aan zij” van 

Kinderen voor kinderen. 

En…….. misschien krijgen we ook nog wel iets lekkers, omdat het feest is ! 

                                                         

Artikel van Veilig Verkeer Nederland ( Bron: Telegraaf – maandag 12 april 2021) 

Veilig Verkeer Nederland (VVN) doet een dringend beroep op ouders en verzorgers om hun 

kinderen lopend of met de fiets naar school te laten gaan. Nu gebeurt dat vaak met de auto, 

wat volgens de verkeersclub voor levensgevaarlijke situaties zorgt. 

Uit recent onderzoek van de veiligheidsclub blijkt dat 69% van alle Nederlanders graag ziet dat 

schoolomgevingen veiliger worden. „Wij onderstrepen deze uitkomst en zien dat gemotoriseerd 

vervoer rondom scholen te vaak tot onveilige situaties leidt. Om dat veiliger te krijgen, doen we een 

appél op alle ouders en alle automobilisten om waar dat mogelijk is te komen lopen of fietsen naar 

school”, zegt Ingrid Wetser van VVN. 

Praktijkervaring 

Ouders wordt op het hart gedrukt dat de route van huis naar school voor kinderen het ideale moment 

is om praktijkervaring in het verkeer op te doen. Wetser: „Aan ouders dan ook de oproep om enkel 

bij uitzondering de auto te pakken. Automobilisten kunnen helpen de situatie te verbeteren door 

schoolzones zoveel mogelijk te mijden. Het merendeel van alle basisschoolleerlingen (80%) woont 

binnen een straal van drie kilometer bij hun school vandaan, die vaak ook nog eens in een woonwijk 

ligt. Voor de hand liggend zou je zeggen om daar dan lopend of met de fiets naartoe te gaan.” 

’Automobilisten zijn de boosdoener’ 

Niet alleen schoolomgevingen blijken onveilig. Uit het VVN-onderzoek blijkt dat 65% van alle 

Nederlanders zich in het verkeer weleens onveilig voelt. „Op de vraag wie de grootste bijdrage kan 

leveren om het verkeer veiliger te maken, staan ’automobilisten’ met stip op één”, weet Wetser. „ 

Hieruit blijkt dat niet alleen ouders en kinderen er verstandig aan doen om vaker lopend of fietsen 

eropuit te gaan, maar in feite iedereen die een auto bezit.” 

Speciaal voor mensen die zich ongerust maken over een onveilige verkeerssituatie in hun directe 

omgeving heeft VVN een meldpunt opgezet, waarop iedereen eenvoudig een melding maken en 

samen met hen in actie te komen om de omgeving veiliger te maken. 



Rood  blauw 
‘Vrijheid geef je door’ 

 

 

Komende 2 weken werken wij op school aan een project.  

Het thema van onze project is: Rood - wit - blauw.  

Met als slogan: 'Vrijheid geef je door' (verwijzend naar 4 en 5 mei) 

In de verschillende bouwen zal hier op eigen niveau invulling aan gegeven worden.  

 
 

Groep 1/2  

Vrede, kanjertrainingspellen, vlag van Nederland, kleuren, enz. 

  

Groep 3/4  

Anne Frank, dagboek maken, vrede/vrijheid, Nederland. 

  

Groep 5 - 8 

WO2, vrijheid, 4 en 5 mei, Anne Frank  

 

• De projectweken zijn: week 16 en 17 (twee weken voor de meivakantie) 

• Start op maandag 19 april, eindigt op donderdag 29 april. 

• Door de leerlingen van groep 6 wordt een filmpje gemaakt om de projectweken in de klas 

mee te kunnen openen. 

• Donderdag 22 april doen we mee aan de Koningsspelen. De gymlessen zullen deze dag in het 

teken staan van deze spelen.  

• Maandag 26 april is op school 'hoedjesdag / gekke haren dag' in de kleuren rood, wit en 

blauw voor alle kinderen.  Ook het plein wordt dan leuk aangekleed. 

• Dinsdag 27 april is Koningsdag en zijn we allemaal vrij.  

• Donderdag 29 april sluiten we het project met de kinderen in de klassen af. 

• We houden ouders zoveel mogelijk op de hoogte via Klasbord en andere social media!  

In de meivakantie gaat Pluskinderopvang verder met het thema “Ik hou van Holland”. Dit sluit heel 

goed aan! Er is onder andere een pannenkoeken dag en er worden XL Hollandsche spelen 

georganiseerd. 

 

 

 

 

 

 



Medezeggenschapsraad:  Voorstellen nieuw lid van de oudergeleding 

 

Mijn naam is Rick Olijve, woonachtig in Meppel samen met mijn vrouw Lian en de trotse vader van 

Amber en Jesse. Amber gaat het volgend schooljaar naar groep 3 en Jesse naar groep 1.  

In mijn vrije tijd steek ik graag mijn BBQ's aan en heb ik het wandelen met mijn gezin her-ontdekt.  

Momenteel ben ik werkzaam bij de Welkoop in Steenwijk als assistent-bedrijfsleider. 

Doordeweeks is het door mijn fulltime baan heel lastig om inzetbaar te zijn voor de school. Daarom 

zie ik de functie van MR-lid als de uitgelezen mogelijkheid om betrokken te zijn bij de school van 

mijn kinderen,  een positieve bijdrage te leveren aan het beleid binnen de school en daarbij voor 

iedereen iets kan betekenen.  

Ik kijk uit naar de komende samenwerking met de andere MR-leden. 

Met vriendelijke groet, 

Rick Olijve 

 

Corona: 

In een e-mail bericht aan alle betrokkenen van Kindcentrum Anne Frank heb ik gemeld , dat er een 

groep leerlingen naar huis is gestuurd i.v.m. een positieve test van één van de klasgenoten. 

Door alert te blijven op symptomen van het virus en daar naar te handelen kunnen wij het wellicht 

beperken tot deze enkele groep. Wij hebben dit virus niet onder controle, zo blijkt nu alweer. Het kan 

ons allemaal overkomen. De hoop is gevestigd op een volledige vaccinatie van de inwoners van ons 

land en de omliggende landen. 

Schroom niet een melding te maken richting onze organisatie. In overleg met u en met de GGD 

kunnen wij dan adequaat blijven handelen. 

 



 

 

 

 

Algemeen: 
Hallo, mag ik mij even voorstellen? 
Mijn naam is Margreet Kragt en woon in Steenwijkerwold. Ik ben getrouwd met 
Johan en ben trotse moeder van 2 stoere jongens, Thomas (12) en Lars (9).  
In mijn vrije tijd wandel ik graag met mijn hond, spreek ik af met vrienden, 
doe ik aan hardlopen en kijk ik bij het sporten van de jongens.  
De weekenden vliegen dan ook om! 
Sinds 2010 ben ik werkzaam in de kinderopvang en doe dit nog altijd met veel 
plezier. Ik vind het mooi om de ontwikkeling te volgen en om  te zien dat geen enkel kind 
het zelfde is. Iedereen ontwikkelt zich op zijn eigen manier. 
Per 1 mei kom ik te werken op de Peutergroep op de locatie Anne Frank. 
Ik heb er zin in! 

 
 
 
 
Mijn naam is Gertrude Wink. Sinds mei 2018 werk ik als 

jeugdverpleegkundige bij het consultatiebureau in Meppel. Een aantal 

van u ben ik misschien al tegengekomen  op het bureau. 

Vanaf september sluit ik een paar keer per jaar aan bij het breng moment 

van de peuteropvang. Zo kunt u vragen aan het consultatiebureau 

gemakkelijk aan mij stellen en kan ik eenvoudig overleggen met de 

pedagogisch medewerkers. Wellicht ontmoeten we elkaar op het 

schoolplein. 

Dinsdag 20 april zal ik buiten op het kleine plein aanwezig zijn 
vanaf 7.30 uur. 
 

 
 
 
 
 
 
Wat een fijn nieuws, maandag gaat de BSO weer geheel open! Wij hebben de 
kinderen erg gemist, en kijken er naar uit iedereen weer te ontmoeten! 
 
 

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


Baby/dreumesgroep: 
Eerst een kuiltje in de grond. Niet te diep en netjes rond. 

Klein zaadje van de bloem. Word je geel of word je groen . 

Kuiltje dicht en water sproeien. Help me zon en doe het groeien . 

Dit is wat wij deze week ook hebben gedaan, zaadjes planten. De kinderen hebben ons hier erg goed bij 

geholpen. Zelf zand scheppen en de zaadjes in het potje strooien. De komende weken gaan we samen met 

de kinderen de planten verzorgen en water geven. Zijn jullie ook zo benieuwd wat voor kleur de bloemetjes 

gaan krijgen?  

Wist je dat…. Alle kinderen helemaal in het oranje mogen komen op 22 april? 

 
Peutergroep: 
Wat genieten wij van het vele buitenspelen, zelfs van de plotselinge weersveranderingen. De laatste 

week kon de zon uitbundig schijnen en even daarna begon het te hagelen. Dit maakt ons niks uit. Weer, 

of geen weer we zijn lekker veel buiten! 

De laatste tijd lezen wij ook veel boekjes buiten, zoals op de foto te zien is.  

Een aantal weken geleden hebben wij zaadjes gezaaid in potjes. Er komt steeds meer boven. Dat vinden 

wij zo leuk om te zien! De kinderen zorgen goed voor de plantjes, en geven ze dan ook graag (veel) 

water. 

 

Samen praten wij over wat we zien:  

 

Wat heeft een plantje nodig om te groeien? 

Wat gebeurt er met een plant als hij groeit? 

Welk woord hoor je heel vaak?  

 



Wij leren dit versje erbij: 

Het plantje 

Op een morgen zag in de tuin 

Een piepklein plantje staan.  

Met een heel dunne stengel 

En twee kleine blaadjes eraan.  

Het plantje kreeg water en groeide. 

Het groeide en groeide en groeide. 

Tot er op een mooie lentedag, 

Een bloemetje aan bloeide.  

Wist je dat…. 

 

Dat alle kinderen helemaal in het oranje mogen komen op 22 april? 

BSO:  

Deze week is het weer nogal wispelturig. Dit betekent, dat we buiten spelen tussen de buien door 

en verder leuke activiteiten binnen hebben. Zo hebben we maandag in het speellokaal een gooi-

dobbel-fitness spel gespeeld met meester Joshua. Hieronder bij de foto’s kunt u het zien.  Update 

plantjes: We hebben laatst verschillende plantjes geplant. Hieronder ziet u een foto van hoe het er 

nu voor staat. Gaat u thuis ook plantjes planten? Donderdag hebben we met Juf Lucia een proefje 

gedaan met rozijnen. Het heet de dansende rozijnen. Wilt u dit zelf proberen? 

Dit heb je nodig: rozijnen en 7up. Voor een uitleg zoekt u op Dansende Rozijnen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


