
 

 

 

 

 

Peutergym 

Op 20 mei a.s. is de sportdag van KindPunt. Onze 

vakleerkrachten gymnastiek zijn daarbij betrokken. Dat 

betekent dat de peutergym en -dans die dag niet gaat lukken. 

Toch willen we graag een peuteractiviteit aanbieden, vandaar 

het volgende voorstel: 

    Kom met uw peuter naar de bioscoop en geniet van een   

                               peutervoorstelling. 

In de bijlage vindt u de poster met nadere informatie. 

 

Lentemarkt 

Op 18 mei tussen 12.15 uur en 14.00 uur is er eindelijk weer een lentemarkt op het 

schoolplein van KC Anne Frank. Tijdens deze markt kunt u de broodbestelling 

ophalen, genieten van ‘Anne Frank got talent’, lunchen & drinken en spelletjes doen. 

En natuurlijk kunt u eigen gemaakte creaties  van de kinderen kopen. Alle opbrengsten 

gaan naar het vergroenen van ons schoolplein! 

Vanaf 12.00 uur kunt u bonnen kopen van 1,-, 2,- of 3,- euro op het schoolplein. Op 

deze bonnen staan munten afgebeeld. Wanneer u iets gekocht heeft wordt het bedrag 

op u bon afgestreept. Het zou fijn zijn als u gepast kan betalen.  

Tot 18 mei! Hartelijke groet van de activiteiten commissie KC Anne Frank. 
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Bijlagen 

- GGD 

- Peutervoorstelling 

In dit nummer:                    

- Peutergym 

- Lentemarkt 

- Dakajam 

  

 

  

 

 

 

 

 
 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herdenking 

Dinsdag zijn we met onze 8e groepers langs geweest bij het monument ter ere van 

sergeant Anne Willem Swart. Het was dinsdag 80 jaar geleden dat deze verzetsman 

omkwam in de 2e wereldoorlog. Samen met groep 8 van de IJsvogel hebben we 

bloemen gelegd en een zelfgemaakt gedicht voorgelezen. 



 

Dakajam 

Beste jongens en meisjes, ouders en verzorgers, 

Ook dit jaar wordt er weer een fantastisch Dakajam dagkamp georganiseerd voor alle 

kinderen van de basisscholen in Meppel en Nijeveen. De kinderen krijgen de week 

van hun leven: ravotten op het kampterrein in Havelterberg, hutten bouwen in het bos, 

verschillende bosspelen, speurtochten enz. Dit alles onder toezicht van tientallen 

vrijwilligers. De kinderen gaan dagelijks met de bus naar het kamp. Natuurlijk hebben 

we voor zowel de jongere als voor de oudere kinderen verschillende programma's. 

Kinderen kunnen worden opgegeven worden via onze website. Ook vind u hier meer 

informatie over Dakajam. De inschrijving voor het dagkamp begint op 1 juni dus wees 

er snel bij! Kijk snel op www.dakajammeppel.nl 

Met vriendelijk groet, 

Werkgroep Dakajam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Algemeen 

Zondag 8 mei was PlusKinderopvang te zien in het 

programma ‘Onderweg naar de regio’. 

Voor dit item zijn opnames gemaakt op onze locatie 

KindPunt Zuid in Meppel. 

  

Voor iedereen die het item graag terug wil kijken of heeft 

gemist, klik hier. 

 

 

 

 

 

http://www.dakajammeppel.nl/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F701286373&data=05%7C01%7Cl.berendsen%40pluskinderopvang.nl%7Cd7afbed42e80427bc9fa08da31bbe45f%7C68ff5557eda14b30af4257ceb20ea5cb%7C0%7C0%7C637876980310404162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RNi1v1DjU9NLIgS8RJw48Rj7wCaAPcwnNYXICsA%2FJmA%3D&reserved=0
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://pngimage.net/crocus-png-4/&psig=AOvVaw0sMnkXminzw2CpB2Yb91Pb&ust=1583952159491000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiWyOHHkOgCFQAAAAAdAAAAABAK


 

Babygroep 

Afgelopen twee weken hebben 

we het thema op de boerderij 

gehad. Er zijn veel leuke 

activiteiten gedaan. We hebben 

koeien gemolken, door de modder 

heen gereden met tractoren,  

buiten in de zandbak modder 

gemaakt en daar met de boerderij 

dieren ingespeeld.  Als laatst 

hebben we schapen geschoren 

met scheerschuim en met 

verschillende natuurlijke 

materialen gespeeld in onze 

voelbak.  

 

Peutergroep 

IJ IJ IJ de vakantie is voorbij…..  

Ook tijdens de meivakantie hebben wij op de kinderopvang 

leuke activiteiten gedaan, zoals lopen op een blote voeten 

pad, naar de kinderboerderij en nog veel meer. We hopen dat 

de kinderen hebben genoten en er weer zin in hebben, want 

er staan weer leuke thema’s en activiteiten gepland. 

Wij ronden nu ons thema “boerderij” af en verwelkomen 

binnenkort ons nieuw thema “Water/Zomer”; dat klinkt 

veelbelovend!  

 

 

Peuterfeest 2022 

Deze week gaan de uitnodigingen uit voor ons Peuterfeest 2022. 

We vieren dit feest  op dinsdag 17 mei van 9.00 - 11.00 uur. Het 

thema is: Jungle 

We verwachten de peuters die een contract hebben, maar laat u 

even aan ons weten welke peuters zeker van de partij zullen zijn 

die geen contract hebben op de dinsdag?? 

 



 

Lentemarkt  

Heeft u ook 18 mei vastgezet in uw agenda? De peuters zijn al druk bezig met hun 

potjes voor de lentemarkt. Wij hebben er zin in! 

 

BSO 

Wat hebben we veel leuke dingen gedaan in de vakantie. We zijn 

naar de Maargies Hoeve in Kallenkote geweest, we zijn naar de 

manege en de Baander gewandeld, we hebben koeien gemolken, 

we hebben aan koekhappen gedaan en we hebben een blote 

voeten pad gelopen. Het was ook nog eens prachtig mooi weer 

de laatste week, dus wat was het genieten. 

Nu zijn we begonnen met een nieuw thema: Ontdekkingstocht. 

We hebben leuke activiteiten op het programma staan. 

Waterestafette bijvoorbeeld, we hebben autootjes 

gemaakt van Lego en laten rijden door gebruik van 

een ballon. We gaan nog meer proefjes doen, dus het 

wordt een grote ontdekkingstocht de komende 

weken. 

- Maandag 30 mei is er weer een kookbso 

- Is uw kind allergisch voor onze zonnebrand? Geef 

ze zelf een flesje mee, alstublieft. 

 

                                                              

   

 

 

 

                                                                                                                   


