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Week: 39

In dit nummer:
- Week van de Kinderboekenweek
- Kinderpostzegels
- Peuterdans
- Nieuws over het OntdekPunt
- Bijdrage groep 8
- Bijdrage Plus

Komende maand:
- Kinderboekenweek Gi-ga groen
- Kinderpostzegels
- 30 september Peuterdans
- Peutergym 7 oktober

Dieren & natuur – Gi-ga-groen Kinderboekenweek 2022
Lekker met je kinderen het bos in, schelpen en krabbetjes zoeken op het strand of plantjes in de tuin zetten.
Maar je samen ook realiseren hoe kwetsbaar natuur is en kijken wat je kunt doen om haar te beschermen. De
natuur is vaak een bron van inspiratie voor kinderboeken.
Het thema van de Kinderboekenweek 2022 is Gi-ga-groen. Een
perfecte tijd om extra bezig te zijn met boeken én met alles wat de
natuur te bieden heeft.
Op woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek! Wij
beginnen op Kindcentrum Anne Frank op maandag 3 oktober al
te werken over dit thema en gaan dan 2 weken werken aan dit
project! Volgende week ontvang u hierover meer informatie.

Kinderpostzegelactie 2022: Geef kinderen wind mee
Duizenden kinderen in Nederland gaan vanaf 28 september tot en met 5 oktober op pad. Ze gaan langs de
deuren om kinderpostzegels en andere leuke producten te verkopen. En dat al generaties lang. De
Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden en is uniek in de wereld. Ook onze school doet mee met groep
7 en 8.
Ieder kind met een vrij hoofd naar school
Sommige kinderen hebben zó veel aan hun hoofd dat ze vastlopen op
school. Ze hebben bijvoorbeeld problemen thuis of iets naars
meegemaakt. Het lukt deze kinderen niet het beste uit zichzelf te halen.
Voor hen is dit jaar de opbrengst van de Kinderpostzegelactie bestemd.
Samen met jou geven we deze kinderen ‘wind mee’. We helpen ze
bijvoorbeeld met begeleiding of een speciale training. Zodat ook zij
weer met een vrij hoofd naar school kunnen.

Peuterdans
Morgen 30 september 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?

Nieuws vanuit het OntdekPunt
Het KindPunt OntdekPunt is op 19 september officieel geopend. In het OntdekPunt krijgen alle kinderen van
de KindPunt scholen les over techniek en technologie.
De eerste klassen zijn langs geweest en dit was een groot succes. RTV Meppel heeft ook een verslag gemaakt
van de opening: https://youtu.be/LuySreL_yw4
Openingstijden
Nieuwsgierig naar het OntdekPunt? Het OntdekPunt is op vrijdagmiddag van 15:00 uur tot 17:00
geopend.(tijdens schoolweken).
LET OP! Op vrijdag 30 september is het OntdekPunt gesloten.

Op zaterdag 1 oktober is het OntdekPunt open van 10 tot 12 uur.
Actuele informatie staat altijd op onze website: www.OntdekPunt.nl
Materialen
Om het OntdekPunt gratis te kunnen aanbieden hebben wij materialen nodig. Wij kunnen de volgende
materialen goed gebruiken:
•
•
•
•

Stevig karton, zonder plakband of grote opdrukken
Resthout om te timmeren
Kosteloos materiaal. Bijvoorbeeld boterbakjes, wc-rollen enz.
Oude apparaten/tablets/telefoons

De materialen kunnen gebracht worden bij het OntdekPunt tijdens schooltijd. Adres: De spil, K.P. laan 22 in
Meppel. Graag tot ziens in het OntdekPunt.

Bijdrage groep 8
Lieke en Twan vertellen iets over waar groep 8!
Omgekeerde appeltaart:
Op woensdag gingen we een omgekeerde appeltaart maken. We
begonnen met appels plukken van de appelboom naast onze school.
Daarna gingen we de appels schillen. Joris had een appel
doormidden gesneden en daar zat een worm in! Met boter, meel,
water, gesneden appels, appelstroop en karamelsaus hebben we
een taart gemaakt en daarna samen lekker opgegeten!

Crea-circuit op vrijdag:
Twee weken geleden zijn wij begonnen met een crea-circuit op vrijdagmiddag. Dit doen we met groep 5 t/m 8.
Elke klas heeft verschillende onderdelen. Muziek, schilderen, mozaïek, spijkerplank en het OntdekPunt
tegenover onze school. Elk onderdeel doen we 2 weken lang en is superleuk!

Algemeen:
Ik vind het ontzettend leuk dat ik mijn zorgzaamheid, vrolijkheid
& creativiteit mag gaan inzetten op de babygroep en mij daarom
nu mag voorstellen in deze nieuwsbrief.
Ik ben Marion, woon in oosterboer en ben getrouwd met mijn
leuke man Ricardo én trotse mama van
Luca (groep 4) & Mila (groep 1).
Iets over mij; Ik hou van Italië, van koken tot cultuur.
Ik lees graag een boek, vind fotografie erg leuk, geniet van de
wisselende seizoenen, ook op creatief vlak en ik ga graag met
mijn gezin kamperen in de zomer.
Daarnaast hou ik erg van gezelligheid met familie & vrienden.
Ik vind het fijn dat ik een bijdrage kan leveren aan een leuke dag voor de kindjes en een geruste werkdag voor
de ouders!
Ik zie er naar uit jullie te ontmoeten op de groep!

Babygroep:
Deze week zijn we varkentjes aan het verven.
“Op de witte boerderij, staan de varkens in de wei
En die varkens zeggen: knor, knor knor, en die varkens zeggen:
knor, knor, knor. Op de witte boerderij, staan de varkens in de wei”
Donderdag is dan toch echt de laatste werkdag van Lisa…van 16.00 tot 17.00
uur zijn ouders welkom voor een hapje en drankje.
Zouden jullie willen checken of de naam van uw kind ook op de fles en dop
staat? Zo raken we minder snel de fles en dop kwijt.
Wij gaan vaak met alle kinderen die wakker zijn, naar buiten om te spelen. We
merken dat sommige baby’s / dreumesen geen buitensloffen of schoenen
mee hebben. Het wordt weer kouder en natter buiten, zouden jullie dit mee
willen nemen voor het buiten spelen? Alvast bedankt.

Peutergroep:
Deze week hebben wij op de peutergroep voor het thema ‘’Huisdieren’’ onze eigen poes gemaakt. Aan de
kinderen vroegen wij wat een poes allemaal heeft. De stukjes wol zijn de haren van de poes, en de knopen zijn
de ogen van de poes. Dit mochten de kinderen zelf op plakken. Ook hebben wij boekjes gelezen over honden,
poezen, vissen en nog heel veel andere dieren.

BSO:
Wat hebben we vorige week een leuke week gehad. De week van het
kindcentrum was een echt feest. Woensdag hebben we een feest-parcours
gemaakt samen met juf Sanne. Lekker ouderwets koekhappen, wat was dit
leuk! Donderdag waren er voor de jongste groepen muziek workshops op
school en hebben we op de BSO geverfd, gekleurd en konden we nog lekker
van het mooie weer genieten. Buiten spelen blijft een favoriet op de BSO en
doen de kinderen daarom erg graag. Racen op de skelter, klimmen op het
klimtoestel of herfstdingen zoeken in de bosjes. Vrijdag, de laatste feestdag,
hebben we pizza gemaakt. Deze mochten we zelf beleggen en natuurlijk ook
op eten. Dit was heerlijk. Eigenlijk wilden we wel meer.
Deze week zitten we weer in het normale ritme. Jammer genoeg begint het
buiten natter te worden en wordt buiten spelen wat lastiger. Gelukkig
vinden we binnen genoeg leuke dingen om te doen. De jongens en natuurlijk
ook wat meiden vinden de techniekdozen geweldig. Ze kunnen doormiddel
van aansluitingen, lampjes en batterijen een ding laten vliegen. Hier kunnen
ze zich de hele middag wel mee vermaken. De meiden zijn vooral bezig met
armbandjes maken. Sinds het juffenfeest doen ze dit erg graag. Er komen
mooie armbanden of kettingen voorbij. De jongere kinderen maken mooie
creaties met de kapla. Wat een fantasie. Zo maken we van een regenachtige
dag, er toch een leuke dag van.

