
 

 

 

 

 

Pinksterweekeinde  

Morgen, vrijdag 3 juni, begint het Pinksterweekeinde. Alle kinderen zijn morgen vrij, 

de leerkrachten hebben de jaarlijkse planningsdag. We gaan onze plannen evalueren, 

nieuwe plannen opstellen, de formatie voor volgend schooljaar vaststellen en alle 

organisatorische aspecten bespreken. 

Maandag is het 2e Pinksterdag en zijn alle kinderen uiteraard ook vrij, dinsdag 

beginnen we weer. Voor groep 8 wordt het een hele leuke, spannende week; want 

volgende week gaat groep 8 op kamp!  

 

Buurtgezinnen in Meppel 

                                            informatie-uurtje op 17 juni 

Buurtgezinnen Meppel koppelt gezinnen die het 

zwaar hebben, aan een warm en stabiel gezin in 

de buurt. Samen met de coördinator maken jullie 

onderling afspraken over de steun. De kinderen 

gaan bijvoorbeeld wekelijks of elke twee weken 

spelen bij het steungezin. Zo krijgen zij wat extra 

aandacht en een leuke tijd. En hun ouders hebben 

even wat tijd voor zichzelf om op te laden, zodat 

ze er daarna weer beter tegen kunnen. Want: 

opvoeden doen we samen! 
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Agenda 

- 3 juni - 6 juni : Pinkster weekeinde 

- 8-10 juni  : Kamp groep 8 
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Zitten jullie in een stressvolle situatie en kunnen jullie wat laagdrempelige hulp wel 

gebruiken? Of willen jullie juist iets betekenen voor een ander gezin? 

Voor meer informatie en aanmelden, zie www.buurtgezinnen.nl. Of kom op vrijdag 17 

juni van 11 tot 12 uur naar de bieb in Meppel. Coördinator Geke Maes zit hier dan 

klaar om je alles te vertellen over Buurtgezinnen! 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
Babygroep 

Het thema lente hebben we afgesloten en deze week hebben we de groep omgetoverd 

tot het thema ‘zomer’. De kinderen zijn deze materialen volop aan het ontdekken. De 

baby’s hebben nieuwe speeltjes aan de baby gym en er staat een tentje op de grond.  

Er zijn ook weer leuke nieuwe boekjes om voor te lezen. 

Wist je dat……. 

- We al druk bezig zijn voor Vaderdag? 

- we de dag vaak beginnen met ‘Raai de kraai’? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.buurtgezinnen.nl/
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Peutergroep 

Deze week zijn we op de peutergroep gestart met het thema zomer. 

We hebben ons eigen strand in de groep en hebben een ijsjes kraam.  

We passen onze activiteiten hierop aan, we maken zandtaartjes in de zandbak en lezen 

het boek van Bo en Babs in de zon. 

We hopen dat het buiten nu ook zomer gaat worden.  

 

 

 

 

 

 

 

Ontdekweek bij de BSO 

De afgelopen week hebben we weer ontdekkingen gedaan. Ontdekken is voor 

kinderen veel buiten zijn, vrij spelen, het help kinderen in de ontwikkeling van hun 

zintuigen, motoriek, sociale vaardigheden en creativiteit.  

Ontdekkingen van de kinderen waren o.a.. kan ik achterover op handen en voeten 

staan, elkaar aanmoedigen en helpen zijn mooie succesmomenten! 

Tekenen in het zand, en een proef op de som; samen bloemen bestuderen, hoe ziet een 

steel van een bloem er eigenlijk uit, wat gebeurt er als ik ecoline bij het water giet, 

waarom lukt het niet met alle kleuren. 

Ontdekkingen die de zintuigen en creativiteit helpen bij hun ontwikkeling. 

Het was een fijne week! Voor iedereen die heeft meegelopen met de avondvierdaagse 

lekker uitrusten! Volgende week weer tijd voor nieuwe ontdekkingen.  

  

                                                       


