
 

 

 

 

 

 

 

Kindpunt kennissessie:  

Boris Konrad, het geheim van je brein. 

Neurowetenschapper Boris Konrad wist binnen een 

kwartier 215 namen en gezichten te onthouden en binnen 

vier minuten vijftig bestellingen in een restaurant. Hij is 

geen uitzondering.  Elk brein is tot zoveel meer in staat dan 

gedacht wordt. Tijdens de KindPunt Kennissessie van 

maandag 20 september 2021 licht hij dit toe. 
 

Jaarlijks organiseert de KindPunt een aantal lezingen om leerkrachten, ouders en 

belangstellenden te inspireren. Dit keer komt Dr. Boris Konrad naar Meppel. De 

bijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Kruiskerk, Thorbeckelaan 

73. Het is hier goed mogelijk om binnen de geldende corona regels bij elkaar te 

komen. U kunt zich, gratis, aanmelden voor deze avond via de website:  

www.kindpunt.nl 
 

Dr. Boris Nikolai Konrad (1984), is geheugenwetenschapper, 

psycholoog en neurowetenschapper, hij is verbonden aan het 

Donders Instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij 

haalde het Guinness Book of Records en won met zijn team 

viermaal het wereldkampioenschap geheugensport. De 

geheugendeskundige geeft wereldwijd lezingen en seminars en 

verschijnt regelmatig in de media. Tijdens de KindPunt 

Kennissessie ontrafelt Boris Konrad de werking van ons 
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geheugen en laat hij zien waartoe het in staat is – veel meer dan je denkt! – en wat je 

moet doen om het gezond te houden. Een goed geheugen heeft niets te maken met 

aanleg, maar met een goede training, bewijst hij. Met behulp van de Loci- of 

reismethode kan iedereen in korte tijd makkelijker dingen leren onthouden. Want hoe 

vaker je traint hoe meer verbindingen er in je hersenen worden gemaakt. 
 

Maandagavond, 20 september om 19.30 uur in de Kruiskerk, Thorbeckelaan 73 in 

Meppel.  
 

 

 

 

 

 

Nationale sportweek: 

In de week van 17 t/m 26 september is het de Nationale Sportweek. In deze week wil 

MeppelActief zoveel mogelijk mensen inspireren om een leven lang te genieten van 

plezier van sport. Er is deze week dan ook een uitgebreid programma waarin we 

lekker met zijn allen gaan sporten en bewegen. In de bijlage van de nieuwsbrief vindt 

u een overzicht van alle activiteiten. 

 

Peutergym:  

Vorige week zijn we gestart met Peuterdans, vrijdag 

gaan we weer gymmen. Onder leiding van meester 

Christian kunnen de peuters heerlijk bewegen. Alle 

peuters vanaf 2 jaar zijn welkom om mee te doen. 

We beginnen om elf uur. Geeft u het ook even door 

aan ouders van peuters in de buurt? 

 

 

 

 

 

 

 CR code voor het opgave 

formulier 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.pinterest.com/pin/517421444687740968/&psig=AOvVaw3jLS3MYUrr9gOnvIDALLXk&ust=1602918332923000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC8qLjGuOwCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Baby/dreumesgroep: 

Wat een geluk deze week, met het mooie nazomer weer, we 

spelen lekker veel buiten! Deze week de 2de week van het 

thema ‘lichaam’, er wordt druk gespeeld met de 

dokterskoffer. We lezen boekjes en zingen liedjes die bij het 

thema passen. Maandag kwam er een fotograaf, dat maakte 

wel indruk. De geluidjes van de klikken en lichtjes van de 

flitsen, vonden de kinderen wel erg mooi. Sommige kinderen 

hadden al gauw door dat wanneer er geklikt was, je daarna 

jezelf op het fototoestel kon zien. Het zijn prachtige foto’s 

geworden! 

 

 

Peutergroep: 

Wij zijn aangekomen in de tweede week van het thema ‘lichaam en ziek & gezond’. 

Samen met de kinderen hebben we het boek ‘’Aankleden met Fien en Milo’’ gelezen. 

Tijdens het lezen kwamen wij er achter dat de kinderen al goed weten wat ze allemaal 

moeten aantrekken, voordat ze naar school kunnen. En we hebben een handig trucje 

geoefend om zelf onze jas aan te trekken. Kijk maar eens goed naar het plaatje 

hieronder!  

Daarna hebben we hoofd, schouders, knie en teen gedanst. Ook hebben we een mooie 

knutsel gemaakt, we mochten verschillende stofjes knippen en op een vel met een 

poppetje plakken, zo gingen we net als Fien en Milo ‘’aankleden’’.  

Verder is afgelopen vrijdag peuterdans weer van start gegaan en ook wij hebben 

lekker met de kinderen mee gedaan. Komt uw kind nou niet op vrijdag? Dan bent u 

om 11 uur alsnog van harte welkom om aan te sluiten bij peuterdans of peutergym.  

Tot slot zijn onze stagiaires Veerle en Shelby bij ons begonnen, heel gezellig! 

Welkom meiden. 

 



 

BSO:  

Deze week zijn we toch wel erg verwend met het mooie weer! We hebben daarom 

veel buiten gespeeld. Een voetbal toernooi gedaan en het spel kubb game gespeeld. 

Ook hebben wij in de afgelopen weken in het geheim een mooi cadeau geknutseld 

voor juf Lucia. Zij is afgelopen vrijdag getrouwd met haar man Kevin. Juf Lucia was 

heel blij met de mooie cadeaus die ze van ons heeft gekregen. 

Meester Joshua geniet nog van zijn vaderschapsverlof, mochten jullie het leuk vinden 

om een kaartje o.i.d. te sturen, kunnen jullie deze bij ons inleveren. Er staat een doos 

bij de ingang van de bso. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


