
 

 

 

 
 

 

Groepsverdeling schooljaar 22/23: 

De groepsverdeling voor volgend schooljaar is klaar. Ook volgend schooljaar kunnen 

we weer werken met negen groepen; mede dankzij de inzet van NPO (Nationaal Plan 

Onderwijs) gelden kunnen we de combinatiegroep 5/6 in stand houden. De verdeling 

van de collega’s over de groepen ziet er als volgt uit: 

Groep 1/2A 

Maandag, dinsdag     : Juf Johanna 

Woensdag      : Juf Johanna/Juf Dominique                          

Donderdag en vrijdag    : Juf Mariska 

Juf Johanna en juf Dominique zijn om de week op woensdag in de groep. 

Groep 1/2A heeft vrijdag middag geen les 

 

Groep 1/2B 

Maandag, dinsdag     : Juf Ina 

Woensdag      : Juf Ina/Désiré  

Donderdag en vrijdag    : Juf Désiré 

Juf Ina en juf Désiré zijn om de week op woensdag in de groep. 

Groep 1/2B heeft vrijdag middag geen les 

 

Groep 3 

Juf Floor is de gehele week in deze groep. 

Groep 3 heeft op vrijdagmiddag geen les 

 

Groep 4 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag : Meester Pascal 

Woensdag      : Juf Lena 

Groep 4 heeft op vrijdagmiddag geen les 
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Agenda 

- 1 juli  : Peutergym 

- 4-8 juli : Rapportgesprekken 

- 8 juli  : Rapporten mee naar huis 

 

Bijlage 

- Nieuwsbrief MeppelActief 

In dit nummer:                    

- Groepsverdeling   

- Musical groep 8      

  

     

 

  

 

 

 

 

 
 



 

Groep 5 

Juf Bianca is de gehele week in deze groep. 

 

Groep 5/6 

Maandag, dinsdag     : Juf Brenda 

Woensdag, donderdag, vrijdag   : Juf Sharon 

 

Groep 6 

Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag : Meester Peter 

Dinsdag      : Juf Lena 

 

Groep 7 

Maandag, dinsdag     : Juf Saskia 

Woensdag      : Juf Saskia/juf Mirjam 

Donderdag, vrijdag    : Juf Mirjam 

Juf Saskia en juf Mirjam zullen afwisselend de woensdag lesgeven. 

 

Groep 8 

Maandag, donderdag, vrijdag   : juf Renate 

Dinsdag, woensdag    : juf Rixta 

 

 

Zoals u ziet staat juf Lena twee dagen voor de klas, daarnaast is zij ook op maandag 

beschikbaar voor ons Kindcentrum. Lena Bossmann is nieuw in ons team en stelt zich 

hieronder alvast aan u voor: 

Na de zomer ga ik starten op de Anne Frank. Ik heb er zin in! Maar wie is de nieuwe 

juf eigenlijk? 

Mijn naam is Lena, ik ben 25 jaar en woon samen met mijn 

partner, hond en zoon in het mooie Meppel. Zeven jaar geleden 

ben ik van Duitsland naar Meppel gekomen om de studie 

International Teacher Education for Primary Schools te 

volgen. Na de succesvolle afronding in 2019, heb ik de 

afgelopen drie jaar op een tweetalige school in Hilversum 

gewerkt. Ik ben gek op eten, dieren, muziek en het strand. Wij 

gaan ook regelmatig naar Ajax, de mooiste club van 

Nederland.  

Ik kijk ernaar uit om kennis met jullie te maken. Fijne vakantie 

alvast en graag tot volgend schooljaar! 

 

Lena  
 

 



 

Musical groep 8 

We kunnen terugkijken op een prachtige  

musical van groep 8. De leerlingen hebben  

dinsdagavond een fantastische galavoorstel- 

ling opgevoerd in Ogterop. Voor een zaal,  

bomvol met familie en bekenden. We zijn  

super trots op de kinderen en wensen ze  

alvast veel succes met de volgende stap in  

hun schoolloopbaan.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Algemeen 

We willen u graag attenderen op de breng en haaltijden. Wij zien steeds meer 

ouders vóór 7.30 uur of na 9.00 uur van de kinderopvang en vóór 8.30 uur van de 

peuteropvang. 

Onze personeelsbezetting en dagprogramma zijn afgestemd op onze openingstijden, 

dus vragen we u om u aan de openingstijden te houden. Bij voorbaat dank. 

Halen en brengen 

Kinderen voor de kinderopvang kunnen worden gebracht tussen 7.30 en 9.00 uur en 

kinderen van de peuteropvang om 8.30 uur. 

Vanaf 12.15 tot 12.30 uur (peuteropvang) en 12.30-13.00 uur / 16.00-18.15 uur 

(kinderopvang) kunnen kinderen worden opgehaald. 

 

Even voorstellen 

Ik ben Maré Baumgarten. Ik ben 21 jaar en woon in Meppel.  

Ik ga de opleiding  Pedagogisch medewerker niveau 4 volgen 

op het Drenthe college. De opleiding duurt 1 jaar. Ik ga dit 

volgen aan de hand van een werk leer traject. Dit houdt in 1 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.pinterest.com%2Fpin%2F517421444687740968%2F&psig=AOvVaw3jLS3MYUrr9gOnvIDALLXk&ust=1602918332923000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC8qLjGuOwCFQAAAAAdAAAAABAD


 

dag school en de rest werken. Ik heb hiervoor gekozen, omdat ik het werken met 

kinderen heel erg leuk vind. Ik vind het interessant en mooi om te zien hoe kinderen 

zich kunnen ontwikkelen. Erg leuk om dit van dichtbij te mogen zien. Mij zult u zien 

op de peutergroep en op de BSO op de locatie Anne Frank. 

 

Babygroep 

Hoera, het is weer modderweek! Een week vol leuke activiteiten om te ontdekken wat 

we allemaal kunnen doen en beleven met water, aarde en zand. We lopen en stampen 

met onze voeten in de modder, hebben een modder tafel en verven met modder. Wat 

een plezier! En wat hebben we er lekker weer bij, kortom: een heerlijke week. 

 

Modder mag, modder mag. 

Want vandaag is het Modderdag.  

Kijk, die modderplas, ik heb zo’n zin.  

Ik spring er lekker midden in. 

 

Modder mag, modder mag. 

Want vandaag is het Modderdag.  

Smeer je in met modder, dat is fijn. 

Kon het elke dag maar Modderdag zijn! 

 

 

Peutergroep 

Deze week is het modderweek. Op de peutergroep hebben we geleerd hoe je modder 

maakt. Buiten stampen we in de modder en spelen we met modder.  

Ook hebben we al een blote voeten pad gelopen. En verven we met  

modder op een doek. Wat een geluk hebben we ook met het weer!  

We genieten volop.  

 

 

 



 

BSO 

Deze week staat in het teken van de modderweek, wat is het een heerlijke 

kliederpartij, en met het zonnetje erbij is het prima te doen. We doen leuke activiteiten 

en spelen heerlijk in en met modder. 

Gisteren hebben we o.a. aan touwtrekken gedaan en we hebben met modder gebouwd. 

Vrijdag gaat de zandbak vol met water! Op en top genieten. 

 

Oproep 

Helaas is onze oudercommissie niet meer compleet. Wie heeft er interesse? 

                                         OUDERCOMMISSIELID  m/v 

 

De oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de 

prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de herinrichting van de 

buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders en hoe er 

met klachten wordt omgegaan door de organisatie. 

 

                                                 De oudercommissie: 

• overlegt met de pedagogisch medewerker, lc-er of directeur. 

• adviseert gevraagd en ongevraagd de pedagogisch medewerker, lc-er of 

directeur. 

• geeft goede en heldere informatie aan ouders. 

• onderhoudt contacten met andere ouders. 

• bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kindercentrum, bijvoorbeeld door 

ouderavonden mee te helpen organiseren.  



 

• fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig 

over de klachtenprocedure. 

 

Wij zoeken ouders die: 

• mee willen praten en beslissen 

• de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden 

• willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie 

• hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor ons kindercentrum 

• minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn. 

Bent u geïnteresseerd in een functie binnen de oudercommissie? Dan kunt u 

mailen naar: ockcannefrank@pluskinderopvang.nl  
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