
 

 

 

 

 

 

 Week van het Kindcentrum 

Volgende week is het de Week van het Kindcentrum, we zijn 

alweer 8 jaar een Kindcentrum! De Dag van de leidster en de Dag 

van de leerkracht voegen we samen en alle medewerkers worden 

komende week in het zonnetje gezet!   

Ook voor de kinderen is er een leuke activiteit; kinderen uit elke 

bouw en geleding van ons Kindcentrum volgen een 

muziekworkshop. We sluiten de week feestelijk af op Burendag. 

We organiseren die zaterdag gezellige activiteiten rondom de school en zijn geopend 

van 10.00 uur t/m 13.00 uur. 

 

Opening ontdekpunt 

In De Spil (de voormalige Oosterboerschool) heeft 

KindPunt twee prachtige ontdek lokalen ingericht. In deze 

lokalen gaan kinderen en volwassenen aan de slag met 

Techniek en Technologie. Op 19 september wordt het 

lokaal om 19.30 uur feestelijk geopend en daarna kan 

iedereen zelf ervaren en ontdekken hoe leren er in de 21e 

eeuw uitziet. Ouders en alle andere belangstellenden zijn 

hierbij van harte welkom.  

De  kinderen die een kindcentrum van  KindPunt en Plus 

Kinderopvang bezoeken krijgen  les in deze lokalen. Zij 

gaan daar aan de slag met techniek en digitale geletterdheid, 

zodat zij niet alleen enthousiast worden voor techniek maar 

ook klaar zijn voor een digitale toekomst. 

  Schooljaar 2022- 2023 

202018201682018 
Weeknieuws 

Weeknieuws  4                    Week: 37 

Komende maand: 

- Maandag 19-9   : Schoolreis gr. 7 

In dit nummer: 

- Peutergym 

- Schoolfruit 

- Ontdekhoek 

- Week van het Kindcentrum  

 
 



Op vrijdagmiddag en zaterdagochtend kan iedereen uit de buurt langs komen om 

lekker te experimenteren. Jonge kinderen gaan aan de slag met hout of met Lego. 

Tieners krijgen de ruimte om hun eigen project te maken (er is ook volwaardige tv 

studio) en volwassenen zijn natuurlijk ook welkom om zelf iets te maken of samen 

met hun (klein)kinderen aan de slag te gaan. 

Op deze momenten is er hulp beschikbaar en kan iedereen op zijn eigen niveau aan de 

slag. Er zijn kant-en-klare projecten beschikbaar, maar er is ook ruimte om zelf aan de 

slag te gaan met bijvoorbeeld hout bewerken, 3d printers en de lasersnijder. 

OntdekPunt Meppel is het bruisende hart van De Spil. Het centrum voor onderwijs, 

zorg en meer. 

 

Studiedag 

Tijdens de studiedag gisteren hebben we met alle 

medewerkers van Kindpunt en Plus kinderopvang het 

strategisch beleidsplan geëvalueerd en nagedacht over het 

op te stellen vernieuwde strategisch beleidsplan. Iedere 

vier jaar maken we zo’n plan, waarin het gedachtengoed 

en de uitgangspunten van onze stichting staan beschreven. 

Alle medewerkers krijgen op deze manier de gelegenheid 

mee te denken over het beleid van onze stichting. Ook de 

kinderen hebben hun inbreng; in de leerling raad hebben 

de kinderen gesproken over mogelijke verbeteringen. Twee kinderen mochten dit 

gisteren vertellen, namens onze school was Fiene uit groep 8 aanwezig.  

 

Peuterdans 

Morgen gaan we weer dansen. Samen met juf Mirte kunnen de 

peuters weer heerlijk bewegen. Alle peuters vanaf 2 jaar zijn welkom 

om mee te dansen. We beginnen weer om negen uur. Geeft u het ook 

even door aan ouders van peuters in de buurt? 
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Algemeen 

Volgende week is het de Week van het Kindcentrum. We vieren dat we alweer 8 jaar 

een Kindcentrum zijn. Ook is de Dag van de leidster (15 september) en de Dag van de 

leerkracht ( 4 oktober) samengevoegd en wordt iedereen komende week in het 

zonnetje gezet. Er staan hele leuke activiteiten op het programma voor de kinderen 

van  0 tot 12 jaar. Zoals een muziekworkshop van Mec muziekschool van babygroep 

t/m groep 8. Een workshop dans van Cultuurklik of Freerun op de Bso, in de ballenbak 

met de baby’s of een potje ballonnen tennis met de peuters. We maken er een gezellig 

feestje van! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Babygroep 

We zitten in de tweede week van het thema huisdieren. Al veel kinderen hebben een 

foto meegenomen van hun huisdier maar nog niet iedereen als je nog een foto 

meeneemt kunnen we deze ophangen! We lezen samen uit boekjes over huisdieren en 

zingen liedjes!  



Visje, visje, in het water 

Visje, visje, in de kom 

Visje, visje, kan niet praten 

Visje, visje, draai je om 

Visje heeft zich omgekeerd 

omgekeerd, omgekeerd 

Visje heeft zich omgekeerd 

Dat heeft ie van jou geleerd 

Visje heeft zich omgekeerd 

omgekeerd, omgekeerd 

Visje heeft zich omgekeerd 

Dat heeft ie van jou geleerd 

 

Peutergroep 

Op de peutergroep leeft het thema huisdieren goed. We geven de dieren in de groep 

eten en maken een mooi hokje voor de 

huisdieren. Leuk dat we al zoveel 

foto’s binnen hebben gekregen. 

Op de vrijdagen is de peutergym en het 

peuterdansen weer begonnen. 

Aanstaande vrijdag gaan we weer 

dansen. Misschien is het u opgemerkt, 

maar we hebben de groep veranderd. 

Dit keer hebben we alle meubels 

verplaatst. We hebben dit gedaan om zo een rijk speel leer aanbod te creëren.  

 

Wie-o-wie 

Wie o wie heeft precies hetzelfde schoentje maat 24 per ongeluk meegenomen? 

Tijdens peutergym zal die verwisseld zijn geweest. Ik heb nu een schoen die veel te 

groot voor mijn voetjes is. Mocht u het hebben kunt u die afgeven bij de peutergroep 

aan één van de leidsters. Alvast bedankt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BSO 

Deze week hebben we Juffendag gevierd , wat hebben we een leuke middag gehad! 

Gelukkig hadden we er ook mooi weer bij en konden we voornamelijk het buiten laten 

plaatsvinden. De mooiste armbanden en kettingen werden gemaakt, er werd buiten het 

spel Kubben gespeeld. En binnen werden lekkere spiesen gemaakt met aardbeien en 

poffertjes. Natuurlijk werken we ook nog met het thema dierentuin en bieden we leuke 

activiteiten aan, vandaag hebben een paar kinderen hun favoriete dier geverfd . 

We maken er de komende weken een gezellige dierenboel van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


