
 

 

 

 

 

Avondvierdaagse 

Afgelopen maandag heeft u een mail ontvangen met meer informatie over de 

avondvierdaagse. Deze vindt dit jaar plaats van 30 mei t/m 2 juni. 

Via onderstaande link kunnen de kinderen worden opgegeven voor de 

avondvierdaagse. Let op: vul dit formulier voor elk kind apart in. Anders kunnen we 

de gegevens niet goed verwerken.  

Het formulier kan t/m zondag 8 mei worden ingevuld.  

Op deze dagen kun je het inschrijfgeld gepast inleveren: 

Dinsdag 10 mei : 08.15 uur - 08.30 uur   

Woensdag 11 mei : 08.15 uur - 08.30 uur 

Donderdag 12 mei : 08.15 uur - 08.30 uur  

Aanmeldlink: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdECAXLXqGCXsthVGb8ZyUnsTRFjP

yc9EsTSq0yfHOctXsX5Q/viewform?usp=sf_link 

Na 2 jaar hopen we op veel aanmeldingen en vooral op een sportief, zonnig, gezellig 

en plezierig evenement dat we met elkaar kunnen beleven! 

 

Schoolfruit 

Deze week krijgen we voor de laatste keer dit schooljaar schoolfruit 

geleverd. Na de meivakantie vragen we u zelf weer fruit mee te geven 

aan uw kind(eren). 
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In dit nummer:                    

- Avondvierdaagse   
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- Sponsorloop 
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Sponsorgeld 

Twee week geleden liepen de kinderen een geweldig 

bedrag van ruim € 12.000 bij elkaar voor Oekraïne.  

We proberen de lokale initiatieven te steunen, zodat we 

kunnen mee beslissen waar ‘ons’ geld heen gaat. Deze  

week hebben we overleg gehad met het OVO (Overleg 

Vluchtelingen Oekraïne Meppel). Het lijkt er op dat  

we met onze bijdrage kunnen ondersteunen bij de  

opvang in het ziekenhuis. Zodra de details bekend zijn  

laten we u dat uiteraard weten.  

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Babygroep: 

Vorige week zijn we begonnen met iets moois te knutselen voor 

onze mama’s, 8 mei is het Moederdag. Donderdag en vrijdag 

zijn we buiten met de peuters paaseieren gaan zoeken in onze 

nieuwe tuin. Ze renden rond en keken overal achter en in. Blije 

gezichtjes als ze een ei hadden gevonden en aan het einde 

natuurlijk lekker eentje opeten.  

Pasen is voorbij, we zingen over de Lente: Krokus bolletje, kom 

eens uit je holletje. Met je bloempjes paars en geel, op een 

dunne steel. Daarbij hebben de kinderen een bolletje in een 

potje geplant. We gaan de komende weken kijken hoe dit gaat groeien.  

Volgende week is het meivakantie en gaan we hele leuke dingen doen met elkaar.  

 

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


 

Peutergroep: 

Wat een leuke week hebben wij vorige week gehad. Wij hebben de groep leuk 

versierd met paastakken en 

mooie werkjes over het 

thema lente en Pasen. Verder 

hebben we elke dag genoten 

van een lekkere paaslunch 

met lekkere broodjes en 

drinken. Op donderdag 

mochten wij kijken naar de 

Paasviering samen met 

school, dit vonden de kinderen erg leuk. Veel peuters 

hebben toen hun eigen broer of zus zien optreden, leuk toch! 

Na de Paasviering kwamen er een paar kinderen uit groep 7 

paaseitjes bij ons verstoppen, deze hebben wij allemaal 

weer terug weten te vinden. Vrijdag was er geen 

peuterarrangement i.v.m. Goede Vrijdag, maar de 

kinderen van het kdv waren er wel. Zij konden deze dag 

gezellig spelen en ook nog op zoek naar eitjes in de tuin. 

Daarna was het voor iedereen extra lang weekend. 

 

BSO:  

Vorige week zijn wij druk geweest met het Paasverhaal, want ja waar gaat Pasen nou 

eigenlijk over? Samen hebben we het verhaal verteld. Vrijdag hebben we een heerlijke 

dag gehad, paaseieren verven, zoeken en lekker opeten. Wat hebben wij een mazzel 

met dit prachtige weer! 

Daardoor konden we maandag een waterestafette doen. Aangezien het lente is, hebben 

we de AH plantjes geplant. Hopelijk komen daar mooie groentes uit. Volgende week 

is het meivakantie. Zouden jullie willen denken aan: 

- Evt. een extra setje kleding voor in de vakantie. (maandag sowieso oude kleding 

en laarzen aan) 

- Mocht uw kind allergisch zijn voor onze zonnebrand, geeft u dan zelf een flesje 

mee? 



 

   

 

Vacature: Pedagogisch medewerker - peutergroep (27 uur p/w), 

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in een razend tempo. Als pedagogisch 

medewerker begeleid je kinderen 

in hun ontwikkeling door hen op 

een liefdevolle en 

verantwoordelijke wijze zichzelf 

en de wereld om hen heen te laten 

ontdekken. Ieder kind in zijn/haar 

eigen tempo en plezier maken staat altijd voorop. 

In verband met het zwangerschapsverlof van onze collega zoeken wij voor onze 

locatie Anne Frank in Meppel per 1 juli een: 

                       Pedagogisch medewerker voor onze peutergroep (27 uur p/w) 

Zie via onderstaande link de leuke vacature. 

https://pluskinderopvang.nl/pedagogisch-medewerker-peutergroep-27-uur-p/w 
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