
 

 

 

 

 

 

 

Plein weer open voor ouders: 

Vanaf maandag is het plein weer vrij toegankelijk voor alle ouders. Het brengen ’s 

ochtends verloopt al rustig en daar hoeft weinig te veranderen. De leerkrachten van de 

groepen 1 en 2 begroeten en wachten de kinderen op bij het hek. De leerkrachten van 

de groepen 3 t/m 8 lopen op het plein en gaan 

samen met de kinderen naar binnen als de bel 

gaat. U kunt de kinderen tot aan het plein 

brengen.  

Het ophalen verandert wel; u kunt de kinderen 

op het plein staan opwachten na schooltijd. De ouders van kinderen uit de groepen 1 

en 2 bij de kleuteruitgang, de ouders van de groepen 3 en 4 voor de lokalen van deze 

groepen en ouders van oudere kinderen verderop op het plein. De school zelf is nog 

niet open voor ouders, uiteraard mag u bij calamiteiten en bijzondere omstandigheden 

de school in om met de leerkracht te overleggen. Wilt u de weg naast school zoveel 

mogelijk vrij te houden voor passerend verkeer? 

 

Informatieavond: 

Evenals vorig schooljaar kunnen we geen fysieke 

informatieavond organiseren. Om u toch van deze 

informatie te voorzien, delen we vanmiddag enkele 

bestanden via Parro. Hierin stellen de leerkrachten 

zich aan u voor en delen zij informatie over de 

groep(en) waarin uw kind(eren) zitten. 
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Activiteitencommissie: 

Ik ben Margré Keizer. Ik ben al een aantal jaren voorzitter van de activiteiten 

commissie van deze school. In de commissie zijn 11 ouders en 2 

leerkrachten vertegenwoordigd.  Er worden veel activiteiten 

aangeboden op school, zoals het startfeest, sinterklaasviering, 

schoolreisje etc. De activiteiten commissie ondersteunt het team 

leerkrachten bij het organiseren en het uitvoeren van deze 

activiteiten. Via het weeknieuws willen we u vertellen wat we 

gedaan hebben of van plan zijn. Op 31-08 hebben we ons eerste 

overleg van dit schooljaar gehad. In dit overleg hebben we besproken welke 

activiteiten in schooljaar 2021-2022 gaan plaatsvinden. We hebben afgesproken wie 

bij welke activiteit betrokken. Gemiddeld heeft elk commissie lid 2 of 3 activiteiten 

onder zich. Tijdens overleggen bespreken we de voortgang van een activiteit en na 

elke activiteit evalueren we hoe de kinderen de activiteit hebben ervaren, wat ging er 

goed en wat kan de volgende keer beter anders. De eerst aankomende activiteit is het 

schoolreisje. De organisatie is al vergevorderd. We zijn voor de verkeerscommissie 

nog op zoek naar 2 ouders die affiniteit hebben met veiligheid en verkeer . In deze 

commissie worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals het fietsexamen en 

controle van verlichting aan de fiets. Ook bespreken we hoe het verkeer rondom 

school georganiseerd is en of hierin nog verbeteringen zijn aan te passen. 

Ben jij iemand die affiniteit heeft met veiligheid, wetgeving en verkeer dan kun je je 

aanmelden door een mail te sturen naar m.keizer@noorderboog.nl Mochten jullie 

meer informatie willen of vragen hebben t.a.v. de activiteiten commissie dan mag je 

me altijd aanspreken naast het schoolplein of een mail sturen.  

Hartelijke groet Margré               

                            

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 Academy een aantal lezingen om leerkrachten, 

ouders en belangstellenden te inspireren. Dit keer komt Dr. Boris Konrad naar 
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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 geheugenweten-

schapper, 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 wereld-

kampioenschap 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 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.  
 

 

 

Peuterdans:  

Vrijdag gaan we weer dansen. Onder leiding van juf Liesbeth kunnen de peuters weer 

heerlijk bewegen. Alle peuters vanaf 2 jaar zijn 

welkom om mee te dansen. We beginnen om elf uur. 

Geeft u het ook even door aan ouders van peuters in 

de buurt? 

 

 

 

 

 

 CR code voor het 

opgave formulier 

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


 

Algemeen 

✓ Dinsdag 21 september hebben de groepen 3 t/m 7 een schoolreisje gepland, 

graag horen wij van de Bso kinderen die normaal op dinsdag komen of zij 

wel of niet naar de Bso komen na het schoolreisje. Graag een mail naar 

kcannefrank@pluskinderopvang.nl  

✓ Wisten jullie dat het volgende week de Week van het Kindcentrum is? Wij 

vieren dan onze samenwerking, de dag van de leidster en de dag van de 

leerkracht. Wij maken er een gezellige week van met een feestelijk 

programma! 

 

Baby/dreumesgroep: 

Wij werken over het thema lichaam. Kinderen bij ons op de babygroep zitten heel erg 

in de ontdekkende fase. Alles wordt vooral ontdekt met de vijf zintuigen; zien, horen, 

voelen, proeven en ruiken. Dit gebeurt al dagelijks, maar met dit thema gaan we daar 

ook dieper op in door middel van verschillende activiteiten. Zo hebben we deze week 

onszelf bekeken in de spiegel en de lichaamsdelen benoemd. Met de kleinsten hebben 

we kiekeboe gespeeld. ‘Hey, waar ben je nou gebleven?’ KIEKEBOE! Daar ben je!’ 

Wist je dat… 

❖ … het lichaam door de voedingstoffen van verschillende producten van de  

schijf van 5 gezond blijft? Hiervoor moet je gevarieerd eten omdat er geen één 

product is wat alle voedingsstoffen bevat. Daarom vinden wij ons weekmenu zo 

belangrijk. De kinderen eten gevarieerd en dit draagt bij aan de energie van de 

kinderen zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
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Peutergroep: 

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand… 

Wat kunnen wij eigenlijk allemaal zien in een spiegel? 

Wij zien onze neus, onze ogen, onze haren en natuurlijk 

al die vrolijke lachjes.  

Op de peutergroep maken jullie dan ook jullie eigen 

spiegel met aluminiumfolie en plakfiguren. 

Raai de kraai maakt er een potje van op de groep. Hij 

gooit al jullie schoenen en laarzen door elkaar. In de 

kring zoeken jullie alle paren weer bij elkaar. 

In het speellokaal gaan we even lekker gymmen. Er 

staan banken klaar waarop jullie ballen kunnen 

overrollen na elkaar. Jullie laten ons ook zien hoe goed jullie al kunnen springen van 

de hoge mat. Daarna rennen jullie even lekker rond. Volgende week gaan wij weer 

verder met ons thema lichaam. 

BSO:  

Wat is jouw talent? 

We hebben spekjes en spaghetti, kun je hier wat moois mee bouwen? De één maakt 

een letter, de ander een vlinder, of er wordt mooi omhoog gebouwd. Ook hebben we 

enorm genoten van het heerlijke zonnetje aan het begin van deze week. Hierdoor 

konden we nog lekker naar buiten. Voetballen en tennissen is dan ook erg leuk! 

 

 

 

 

 

  

  


