
 

 

 

 

 

 

 

Week 37: 

In deze vierde lesweek zijn wij in de groep vier tot en met acht gestart met het afnemen van toetsen. 

Dit is uitzonderlijk te noemen, maar wij leven dan ook in een ‘vreemde ‘ tijd. De leerlingen maken 

de eindtoetsen van het vorig schooljaar en deze gebruiken wij als een nul meting voor dit schooljaar, 

zodat wij deze kinderen kunnen lesgeven afgestemd op hun leer- en ontwikkelingsbehoefte. In de 

periode voor de herfstvakantie spreken wij met de ouders/ verzorgers over de ontwikkelingen van de 

kinderen in deze leeftijdsgroepen. Nadere berichtgeving volgt nog. 

Ook onze organisatie heeft te maken met ziektemeldingen van werknemers met klachten als 

verkoudheid, keelpijn en koorts. Deze collega’s moeten zich dan , volgens het protocol, laten testen. 

Dat kost naast de wachttijd voor de test ook nog 48 uur voor de uitslag daarvan. Wij proberen met 

inzet van externe en interne personeelsleden de afwezigheid van deze collega’s in te vullen. 

Deze week de draad weer opgepakt voor de teamscholing voor alle onderwijs medewerkers. Dit 

hadden wij in de Corona periode moeten afbreken. Wij wichten in het najaar op de volgende 

onderwerpen: - planmatig differentiëren en afstemmen van de lesstof- zelfstandig werken en 

zelfstandig leren- lessen bij elkaar observeren en evalueren- de professionele dialoog. Daarnaast 

volgen leerkrachten individuele nascholing . De directieleden van Kindpunt Meppel volgen dit 

cursusjaar een 5 daagse opleiding, zodat iedereen gecertificeerd is als Register Directeur Onderwijs ( 

R.D.O.) . Nagenoeg alle opleidingen zijn fysiek en Corona proef te volgen, zodat volop interactie is 

met opleiders, studiegenoten en acteurs. 

 

Piet 
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Weeknieuws    4                        Week: 37 

Komende maand: 

Vrijdag 11 sept.: Peutergym om 11.00 uur 

Vrijdag 18 sept.: Peuterdans om 11.00 uur 

Week 38 : Toets afnames 

Week 40 : Oudergesprekken 

In dit nummer: 

- Bijdrage Piet 

- Vossenjacht 

- Peutergym en peuterdans 

- Kriebelbeestjes groep 1/2A 

- Opvoeden tijdens de Corona crisis 

- Kinderopvang 
 



 
 

Vossenjacht vrijdag 4 september: 

De leerlingen van groep 8 hebben hun uiterste best gedaan zich anders uit te dossen , dan op een 

reguliere lesdag. In een gebied rondom ons kindcentrum gebouw hebben zij hun plek als ‘vossen’ 

ingenomen. De kinderen van de andere lesgroepen gingen onder begeleiding van de leerlingen van 

groep 7 en enkele ouders gingen op zoek naar letters en puzzelstukjes. Aan het einde van de ochtend 

was er traktatie voor alle kinderen. Deze activiteit hebben wij georganiseerd in plaats van de 

traditionele vossenjacht met kinderen , ouders en personeelsleden met als besluit pannenkoeken eten 

op de vrijdagavond. Wij kunnen terugkijken op een geslaagde ochtend. 

 

 

 

 
 

 

Peutergymnastiek en peuterdans: 

Elke vrijdagochtend om 11.00 uur is er een activiteit voor kinderen in de peuterleeftijd. De ene week 

peuterdans onder leiding van juf Monique en de andere week peutergym onder leiding van meester 

Christian. De afgelopen vrijdag is gebleken , dat dit zeker binnen de Corona normen gegeven kan 

worden. De ouders / begeleiders namen goed de 1,5 meter afstand in acht. Op deze manier komen 

kinderen en ouders in aanraking met ons kindcentrum. 

 
 

 

 

 



Thema kriebelbeestjes in groep 1/2 A 

Deze week spelen en werkten we voor het laatst over 

dit thema.Wat  hebbe n we veel geleerd de afgelopen weken ? 

In de natuur en ook in onze groep.  

Waar zitten die beestjes dan?  Dat hebben wij eens  

goed bekeken. 

En zelf een beestje  

maken. Dat kan ook  

van blokken. 

 

 

We maakten ‘tel’ rupsen.  Groep 1 leerlingen tot 10. Groep 2  

tot 20. Een vlinder met 2 dezelfde vleugels werd door 

iedereen bestempeld met grote en kleine cirkels. 

We leerden een liedje  over de vlinder  

bloemen wiegen heen en weer 

Daarbij droegen we onze eigen vlindervleugels. 

En de bij kwam ook voorbij….bzzzzzz. 

Natuurlijk proefden we honing. Zoet!! Mmm lekker. 

We maakten kennis met andere smaken, zout en zuur. 

We speelden met de handpoppen als kriebelbeestjes, 

schreven verschillende woorden en probeerden  

letters te herkennen.  

We leerden allerlei liedjes en 

keken filmpjes over heel 

veel kleine diertjes. 

Wij zijn nu kleine dieren experts!!!  



Opvoeden tijdens de COVID-19-uitbraak 

 

 

Voor een onderzoek van de Universiteit van Tilburg zijn wij op zoek naar vaders en 

moeders met kinderen tussen de 1 en 10 jaar die interesse hebben om al hun 

ervaringen, zowel positieve als negatieve, rondom de COVID-19- uitbraak met ons te delen. 

Door al uw ervaringen, gevoelens, zorgen, en ook tips te delen hopen wij meer 

inzicht te krijgen wat vaders, moeders en hun kinderen nodig hebben in deze lastige tijd! 

 

Door deel te nemen maakt u kans op een digitale kadobon van 50 euro. 

De vragenlijst duurt 20-30 minuten en kunt u starten via deze link: 

https://tilburgss.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bdOXfQzo6mh0ETz 

Wie kan er allemaal meedoen? 

- Moeders met kinderen tussen de 1 t/m 10 jaar 

- Vaders met kinderen tussen de 1 t/m 10 jaar 

 

Kent u iemand in uw omgeving? We zouden het dan enorm waarderen als u deze 

vragenlijst kunt doorsturen! 

 

Hartelijk dank namens het onderzoeksteam, 

Dr. Madelon Hendricx-Riem 

Dr. Pietro de Carli 

Dr. Jing Guo 



 

●  Vrijdag 25 september is er een inloopspreekuur van het consultatiebureau. In het berichtje hieronder zal 
de jeugdverpleegkundige die hierbij aanwezig is, haar even voorstellen: 
 
Mijn naam is Gertrude Wink. Sinds mei 2018 werk ik als jeugdverpleegkundige bij het consultatiebureau in 
Meppel. Een aantal van u ben ik misschien al tegengekomen  op het bureau. 
Vanaf september sluit ik een paar keer per jaar aan bij het brengmoment van de Peuteropvang. Zo kunt u 
vragen aan het consultatiebureau gemakkelijk aan mij stellen en kan ik eenvoudig overleggen met de 
Pedagogisch medewerkers. Wellicht ontmoeten we elkaar op het schoolplein. 
 

Peutergroep:  
 
● We kunnen ons voorstellen dat u zich soms afvraagt wat uw peuter allemaal beleefd heeft op een dag, of 
hoe bepaalde dingen zijn gegaan. Is er na de korte overdracht die we u vaak kunnen geven op een druk 
tijdstip nog iets onduidelijk? Of vraagt u zich nog iets af? Neem dan gerust contact met ons op via onze 
werktelefoon of via het ouderportaal.  
 
● Er zijn de afgelopen weken al verschillende huisdieren naar voren gekomen, maar deze week stond ‘de vis’ 
centraal. Hoe ziet een vis eruit? Wat kan een vis? En waar leeft een vis? We gebruiken af en toe het digibord 
om dingen te laten zien en verduidelijken. In dit geval voor een vissenkom. Hoe ziet dat eruit? En wat zit er 
allemaal in de kom? Na deze kring gesprekken is het tijd om aan de slag te gaan! Er werd fanatiek gekleurd, 
geknipt en geplakt aan een vissenkom. En om het te beleven met echte materialen, hebben we een 
vissenkom ingericht met o.a. stenen en een plant.  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Baby/dreumesgroep: 
 
Afgelopen week zijn wij met de oudste dreumesen naar het grote plein geweest. Daar hebben we 
geklommen op het klimtoestel en gingen we van de glijbaan glijden. Ook hebben wij een nieuw 
motoriekbord op de groep, het ontdekken hiervan vonden de kinderen erg interessant. Wat een plezier!   
 
Ook hebben wij ons eigen vissenkom gemaakt.   
 
“Visje, visje, in het water  
Visje, visje, in de kom  
Visje, visje, kan niet praten  
Visje, visje, draai je eens om.”   
 
●  Zouden jullie regenlaarzen voor jullie kinderen willen meenemen i.v.m. het natte weer tijdens het 
buitenspelen? 
 

 
 

 
BSO: 
 
Afgelopen week zijn we bezig geweest met het thema 'Woordenlab'. Zo zijn we weer bezig geweest met 
diverse activiteiten. Onze oudere kinderen zijn uitgedaagd met escaperooms. De jongere kinderen hebben 
verschillende woordenspellen gespeeld; van rugschrijven en knutselen tot het spelen met ballonnen. Al met 
al een geslaagde week waarbij de kinderen spelenderwijs zijn uitgedaagd met woorden.  
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


