
 

 

 

 

 

 

 

 

Week 38: 

 

Wat een heerlijke nazomer week. De kinderen zochten op het schoolplein de schaduw op. Nog even 

de tijd om na schooltijd heerlijk buiten te spelen. Elke dag flink ventileren in het kader van de 

Corona maatregelen is met deze temperaturen geen straf en kost geen energie voor ons gebouw. In 

het kader van Oktober Kindermaand hebben wij bezoek mogen ontvangen van de burgemeester, de 

heer Richard Korteland. De meeste tijd heeft hij doorgebracht in groep 6 . Over deze speciale 

actiemaand hebben de kinderen een folder meegekregen. Daarnaast is er ook een folder van 

MeppelActief uitgereikt aan alle leerlingen. De komende week staat in het teken van de ‘Week van 

het Kindcentrum’ . Vanwege de Corona maatregelen in een iets andere vorm dan voorheen. Ik mocht 

veel bijdragen ontvangen deze week. Een uitgebreide weeknieuws deze keer met enkele bijlages. 

  

Piet 

 

Gevonden voorwerpen- kleding en schoeisel: 

In de zomervakantie hebben wij de overgebleven handschoenen en sjaals gestort in de kledingbakken 

bij de Albert Hein. Wij zijn ongeveer vijf weken in het nieuwe schooljaar aan het werk en de bak  

puilt alweer uit van de voorwerpen, die in het weekend blijven hangen, of die wij vinden op het 

schoolplein en andere ruimtes in het gebouw. Graag even alert zijn op de inhoud van de tassen van 

de kinderen. Wekelijks stallen wij deze zaken uit bij elke bouwgroep ( etage; middenbouwplein en 

kleuterplein) 

 

Fietsen stallen: 

Wellicht hebt u het opgemerkt. De grote fietsen van de kinderen uit groep acht worden gestald bij de 

voormalige bushalte aan de oostzijde van ons gebouw aan de Brandemaatzijde. Op deze manier is er 
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meer ruimte gecreëerd voor de fietsen van de kinderen van de groepen 1 tot en met 7. Dan kunnen 

deze zelfstandig hun eigen fiets stallen en zonder problemen pakken bij het verlaten van het plein aan 

het einde van de lessen , of de opvang. 

 

 

 
 

Week van het Kindcentrum: 

Dit jaar vieren wij voor de tweede keer in ons bestaan de ‘Week van het Kindcentrum’ . In het 

voorjaar zijn er allerlei plannen gemaakt voor activiteiten ten behoeve van alle lesgroepen en 

kinderen van de BSO. . Een onderdeel daarvan was ook een voorstelling in schouwburg Ogterop 

voor de peuters over “Pluk van de Petteflat” . Dit is één van de vele activiteiten , die wij moeten 

afzeggen in deze Corona periode. Gelukkig kennen wij intern het medium ‘Kindpunt TV’. Daar 

zullen wij veel gebruik van gaan maken. U wordt verder op de hoogte gehouden van de activiteiten 

in week 39 ( maandag 21 tot en met 25 september 2020). Daarnaast ontvangt u een speciale ‘ouder’ 

bijlage met het weekprogramma. 

 

Buurtgezinnen: 

In ieder gezin zit het weleens tegen. Soms duurt zo’n periode te lang en stapelen problemen zich op. 

Voor die gezinnen is er een nieuw initiatief gestart in de gemeente Meppel: Buurtgezinnen. 

Buurtgezinnen zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin. Dit steungezin helpt en biedt steun 

gericht op de kinderen in het gezin. Wilt u steungezin zijn of kunt u juist steun gebruiken? Lees de 

folder in de bijlage of kijk op www.buurtgezinnen.nl. 

'Buurtgezinnen Meppel' is ook te volgen via social media. 

Geke Maes, Coördinator Buurtgezinnen Meppel 06-23100123 

Zie ook de folders in de bijlage 

Vrijwillige Ouderbijdrage: 

Van de ouders van de school wordt een , landelijk gezien, minimale bijdrage gevraagd van € 20 op 

jaarbasis per kind. Dit bedrag wordt jaarlijks geïnd door de penningmeester van de activiteiten 

commissie. Deze gelden worden zoveel mogelijk jaarlijks gebruikt ten behoeve van activiteiten voor 

de kinderen. Te denken valt aan: Sinterklaas, Advent , Kerst, Pasen, bijdrage schoolreisje, bijdrage 

schoolkamp, bijdrage kleuterfeest, bijdrage afscheid groep 8, bijdrage in het klassenbudget en nog 

veel meer zaken. In het voorjaar van dit kalenderjaar is er iets mindere uitgegeven i.v.m. de Corona 

maatregelen. Jaarlijks zorgt de activiteiten commissie voor een evenredige besteding van deze 

vrijwillige bijdrage. Waarvoor dank ! 

http://www.buurtgezinnen.nl/


 

In  groep 1/2 B zijn we bezig met: “  meten en vormen.”  
 
De afgelopen week zijn we in de klas bezig geweest met verschillende 
manieren van meten.  
Wanneer wil je iets meten? 
Is het belangrijk om te weten hoe lang iets is? 
 ” Dan weet je of iets past.”  
“Je wilt weten hoe lang je bent”.  
 Waar kun je allemaal mee meten? 
Een centimeter, met blokjes, reep papier en zelfs met stiften. 

 

We meten met blokjes en tellen hoe lang we zijn. En dan komen we er 
achter dat sommige kinderen even lang zijn. 
 
 

Je ontdekt dat je met stiften kunt meten. Hoe lang 
zijn we samen? 

 
 
We maken werkjes met de begrippen:            

lang, langer, langst.  
groot, groter, grootst 

en nog veel meer begrippen.   
 
 
 
 

We zijn bezig met de vormen: cirkel, vierkant, rechthoek, 
driehoek.  

                                                               En we leren wat hol en bol is.  
 
 

  
 

  
 
 
 

                                                                         
En dan ontdek je dat wanneer 
je de laden uit de kast haalt, 
je er met z’n tweeën in past. 
 

 



 

Spel- en praatgroep KIES  

(Kinderen in echtscheiding situaties komen 8x bij elkaar) 

 

Voor wie is de spel- en praatgroep KIES bedoeld?  

Deze groep is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool en speciaal onderwijs groep 4 t/m 8 

én voor jongeren op het voortgezet onderwijs, die een echtscheiding hebben meegemaakt, 

ongeacht hoe de scheiding is verlopen. Belangrijk is dat de scheiding minimaal een half jaar 

geleden is. 

Wat is het doel van de groep? 

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de 

veranderde situatie kan zeer verschillend zijn. 

Kinderen en jongeren die een scheiding hebben meegemaakt kunnen deelnemen aan de groep: 

beter leren omgaan met gedachten en gevoelens over de scheiding - praten over wat ze moeilijk 

vinden aan de scheiding en herkenning vinden - hun hart luchten en elkaar helpen met oplossingen - 

de scheiding beter leren verwerken waardoor problemen zich minder stapelen en er minder hinder 

wordt ondervonden in het dagelijkse leven. 

Wat doen we in de groep?  

We komen 8x bij elkaar gedurende een uur, meestal onder schooltijd met max.10 kinderen of 

jongeren. We gebruiken verschillende manieren zoals een  spel/vragenkaartjes/werkbladen/tekenen 

om onderwerpen die met scheiding te maken hebben aan bod te laten komen. We besteden o.a. 

aandacht aan het kennismaken, privacy, eigen situatie verkennen, ervaringen delen, omgaan met 

veranderingen, hoe gaat het nu, wat is nodig, blokkades, vroeger-nu-later, loslaten en vertrouwen.  

En de ouders?  

Voordat de groep start vindt er een ouderavond plaats. Op deze avond kunnen de ouders 

kennismaken met de KIES-coaches (getrainde begeleiders van KIES-groepen) en geven we 

informatie over de inhoud van de KIES-bijeenkomsten. We besteden aandacht aan privacy en 

beantwoorden vragen. Aan het einde van de KIES-groep bijeenkomsten is er een afsluitende 

ouderavond. 

 Wanneer, waar en kosten  

Opgave kan het hele jaar door bij de coördinator van de KIES-trainingen en met een deelname-

/toestemmingsformulier. Beide ouders dienen akkoord te gaan en te ondertekenen voor deelname. 

De groep kan starten op een locatie als er voldoende aanmeldingen zijn. Er zijn geen kosten aan 

verbonden.  

KIES coördinator, Welzijn Mensenwerk: Melissa Jansma   

m.jansma@welzijnmw.nl  06-22 43 63 72  

mailto:m.jansma@welzijnmw.nl
http://kiesvoorhetkind.nl/


Bezoek van de burgemeester aan groep 6  

 
Op woensdag 16 september is burgemeester Korteland op bezoek geweest op ons kindcentrum. Hij kwam 
deze ochtend in groep 6 een verhaal voorlezen. In oktober start namelijk de ‘Oktober kindermaand’. De 
komst van de burgemeester was de aftrap van dit project. Ook de pers was aanwezig.  
 

  
  
 De burgemeester las een verhaal voor uit het boek ‘Van bij ons’. Dit boek is een bundeling van verschillende 
mythen, sagen en legendes die verbonden zijn aan een van de 12 provincies van Nederland. Uiteraard werd 
ons een verhaal voorgelezen uit Drenthe. Aan het eind van het bezoek hebben wij het boek waar de 
burgemeester uit las mogen houden. Tegelijkertijd mocht Elize uit groep 6 het boek nogmaals overhandigen 
aan de burgemeester, maar dan in cadeaupapier.  
 

 

  
  
 Na het voorlezen was er voor de kinderen van groep 6 de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Dat was 
toch wel een beetje apart en spannend. Want, wat ga je de burgemeester nou vragen? Uiteindelijk zijn de 
kinderen veel wijzer geworden van de achtergrond van de burgemeester. We weten nu dat hij 
oorspronkelijk uit Dordrecht komt, hij van paardrijden houd en dat Feyenoord zijn favoriete club is. We 
weten nu ook dat zijn ambtsketen twee verschillende kanten heeft: een met het wapen van Meppel en de 
andere kant het wapen van Nederland. Natuurlijk mochten we ook nog even samen op de foto. Al met al een 
unieke ervaring!  



  
  
 Geniet van de Oktober Kindermaand! Bekijk de brochure voor alle leuke workshops, rondleidingen en 
museumbezoeken die voor kinderen tot 12 jaar in de maand oktober geheel gratis zijn.   
 

 

Nieuwe schrijfmethode 

 

Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe schrijfmethode, genaamd Klinkers. In deze methode schrijven 

we met het verbonden schrift, net als onze vorige methode Schrijven in de basisschool. Klinkers sluit aan bij 

de leesmethode van groep 3. Letters die kinderen leren lezen via de methode Lijn3, leren ze met Klinkers ook 

schrijven.  

De methode Klinkers legt nadruk op een goede schrijfhouding, schrijfbeweging en juiste pengreep. Cijfers zijn 

op zichzelf staande tekens. Daarom wordt in alle groepen het schrijven van cijfers geoefend. Kinderen leren 

kritisch naar hun eigen handschrift te kijken.  

In de midden- en bovenbouw wordt ook creatief schrijven aangeboden. In deze groepen biedt Klinkers 

oefeningen aan uit de dagelijkse praktijk, zodat de kinderen het belang van schrijven begrijpen. Zo leren ze 

aantekeningen maken, ontwerpen ze een felicitatiekaart of maken ze een poster voor hun eigen musical.  

 

 

 

 

 

 



 

Door de coronacrisis is ons haal -en breng moment veranderd. Dit maakt dat we de persoonlijke overdracht 
met u als ouder missen. We willen goed kunnen inspelen op de ontwikkelingsbehoeften van uw kind. 
Daarom neemt de mentor in de periode van 21 september tot 2 oktober telefonisch contact op met alle 
ouders van de kinderopvang. In dit gesprek kunnen jullie samen bespreken hoe het met uw kind gaat, welke 
eventuele bijzonderheden er spelen en kunnen er vragen gesteld worden. Het zal enkele minuten van uw 
tijd kosten, maar wij vinden het erg fijn om alle ouders persoonlijk te spreken. 
 
Heeft u een kind in de BSO leeftijd en ook behoefte aan een belmoment met de mentor van uw kind? Laat 

het ons dan weten via kcannefrank@pluskinderopvang.nl De mentor zal dan telefonisch contact met u 
opnemen.   

 
● Is uw kind ziek, zou u dan uw kind willen afmelden in het ouderportaal? U kunt dit het beste doen door uw 
kind een dag op afwezig te zetten. Wanneer u uw kind op ziek zet, blijft uw kind op ziek staan, totdat u uw 
kind weer beter meld, en dit wordt wel eens vergeten.  

  

Peutergroep:  

● Afgelopen week zijn we op pad gegaan. Allemaal een veiligheidshesje aan en 2 aan 2 achter elkaar aan met 
het wandel koord startten we onze wandeling. We zijn naar de paarden manege geweest. En ook hadden we  
een uitnodiging van een ouder gekregen om konijnen te bekijken en te komen aaien. Dat was leuk! ‘Waar 
woont het konijn?’ De konijnen hebben een groot hok, maar ze kunnen ook spelen in een ren. ‘Wat zit er 
allemaal in het hok?’ We zien zaagsel en stro en dat konden we in onze handen voelen. ‘Wat eten de 
konijnen?’ We konden het konijnvoer bekijken, voelen en ruiken.  
 

                   
 
● Volgende week vieren we de ‘week van het Kindcentrum’. En daarom mogen alle peuters de hele week 
verkleed komen.  
 

 

 

 

 

mailto:kcannefrank@pluskinderopvang.nl


● Vanaf deze week komt Maaike stage lopen op de Peutergroep.  
Hieronder stelt ze haar graag aan u voor.  
 

 
Baby/dreumesgroep: 

Afgelopen week hebben we heerlijk genoten van de nazomer, we zijn veel buiten geweest. Naast buiten 
spelen zijn we ook wezen wandelen, op zoek naar (huis)dieren! We hebben een hond, kat, eendjes en vogels 
gespot.   
Hier kennen we ook liedjes bij. Die hebben we onderweg gezongen. Terug op de groep hebben we mooie 
boekjes gelezen over de dieren die we tegen zijn gekomen.   
 
Buiten hebben we de honden uitgelaten. Ze hebben samen met ons een parcours afgelegd. Lekker bewegen!  
 
Vrijdag zijn we aangesloten bij de peutergym. Klimmen en klauteren, dat was leuk!   
 

 
Mijn naam is Maaike Gruppen.  
Ik ben 16 jaar en ik woon samen met mijn vader, moeder, broer en zusje in IJhorst.  
 
In augustus 2020 ben ik begonnen met de opleiding “Gespecialiseerd pedagogisch 
medewerker” op het Deltion College in Zwolle. Daarvoor heb ik mijn VMBO-TL 
diploma gehaald op Stad & Esch in Meppel.   
 
Mijn grootste hobby is korfballen. Dat doe ik drie per week met heel veel plezier. Ik 
ben speler van Roreko A1 in De Wijk en trainer/coach van de D1 bij dezelfde 
vereniging.  
 
Ik vind het leuk om met kinderen om te gaan en kijk ernaar uit, om u en uw kind 
binnenkort te ontmoeten. U kunt mij tegen komen op de maandag of op de dinsdag. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.papierklem.nl/product/bulldog-clip-lpc-51-mm/&psig=AOvVaw048w4LQzLsL8MuCqG3qFj2&ust=1600153336536000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjS8vOJ6OsCFQAAAAAdAAAAABAD


Wist je dat...  
• Wij op de groep een schommelpaard hebben opgehangen waar veel kinderen erg van genieten?   
• Wij in de groep met de oudste dreumesen in een kleine kring gaan, om de dag te beginnen? We zingen dan 
een liedje en lezen een boekje over het thema met onze kleine Raaij de kraai.  
• Zou u nogmaals willen controleren, of de naam van uw kind op zijn/haar spullen staat om verwarring te 
voorkomen? Bedankt! 
 

VSO:  
De dag rustig opstarten met een spelletje voordat de schooldag weer begint, 
dat is wat de kinderen het liefste doen op de vso.  
 

 

 

 

 

 
BSO:  

Op de bso  is er een heuse Pokémon hype, de mooiste kaarten 

worden aan elkaar geshowd, er wordt onderling geruild en gekeken 

welke Pokémon het sterkst is!  

Tijdens het heerlijke weer van deze week wordt er volop buiten 
gespeeld. De lekkerste ‘eenhoorntaarten’ worden gemaakt, de 
fanatiekste potjes voetbal worden gespeeld en er wordt druk 
geslingerd aan het speeltoestel.  
 
● Mocht uw kind een dag niet komen zou u hem/haar dan op 
afwezig willen zetten in het ouderportaal?  

 
 
 

Tip van de voedingscoach… 

4-13 jaar 
Wat kan ik tussendoor geven aan mijn kind?  
 
Groente en fruit zijn altijd goede keuzes om tussendoor te 
geven, zoals tomaatjes, komkommer of een appel. Maar iets 
kleins te snoepen kan af en toe ook. Wanneer je op vaste 
momenten een tussendoortje geeft, leert je kind om niet de 
hele dag door te eten en te drinken. Bijvoorbeeld: 1 keer iets 

tussen het ontbijt en de lunch. Denk aan groente of fruit of iets anders uit de Schijf van Vijf.  

 
 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf.aspx


Top voor tussendoor! 
Fruit en snackgroenten zijn de beste keuze voor tussendoor. Denk bijvoorbeeld aan appel, peer, kiwi, 
meloen, aardbei, druif en mandarijn. Handige groenten zijn worteltjes, schijfjes komkommer, reepjes 
paprika of snoeptomaatjes. 
Een klein handje ongezouten noten of pinda's is ook geschikt voor tussendoor. Maar pas wel op met hele 
noten: ook oudere kinderen kunnen zich hierin verslikken. 
 
Knijpfruit 
Fruit is een gezond tussendoortje voor je kind, maar het is beter om het fruit in zijn geheel, of in stukjes te 
geven. Een pakje knijpfruit, slurpfruit of ander drinkbaar fruit bestaat uit veel toegevoegde suikers. 

 
 

 

 

 

 

 

  


