
 

 

 

 

 

 

 

Week 39: 

 

Deze week stond in het teken van de “Week van het Kindcentrum” . Dit vierden wij deze keer 

minder uitbundig vanwege de Corona maatregelen op elk kindcentrum.. Voor de kinderen waren er 

een aantal uitdagende en interactieve activiteiten in en buiten de eigen lesgroep. Van groep 3 

publiceren wij een bijdrage in een bijlage. Alle kinderen hebben voor een deel meegewerkt aan de 

uitzending van Kindpunt TV op onze locatie. Deze donderdag is daar het speellokaal speciaal voor 

ingericht. Daarnaast hebben een aantal lesgroepen een buitenles gevolgd in het kader van de “ 

Nationale Buitenlesdag “  Een groot aantal groepen heeft de cyclus van vijf lessen Swim2 Play 

afgerond in zwembad Hesselingen . De komende vijf weken gaan leerlingen van de groepen 6 en 7 

deze lessen volgen.  

 

De komende week staan er voor alle groepen gastlessen gepland over de brandweer. 

 

Alle ouders hebben een uitnodiging ontvangen voor een oudergesprek.  Dit is veel eerder dan in een 

normaal schooljaar. Wij hebben behoefte, in deze Corona periode,  met ouders van gedachten te 

wisselen over het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. Er zullen veel vragen zijn in en 

over deze onzekere tijd. Wij zullen zeker geen vaststaande en zekere antwoorden kunnen geven, 

maar willen graag in gesprek blijven. 

 

Deze week weer veel bijlages met activiteiten voor kinderen en hun ouders. 

  

 

Piet 
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Weeknieuws    6                        Week: 39 

Komende maand: 

Vrijdag 25/09: Peutergym- 11.00 uur 

Woensdag 30/09: Start Kinderboekenweek 

met het thema “En toen..” 

Vrijdag 02/10: Peuterdans om 11.00 uur 

 

In dit nummer: 

- Bijdrage Piet 

- Bad en Klimpark Hesselingen 

- Oudergesprekken 

- Schoolmaatschappelijk werk 

- Scala 

- Kinderopvang 

- Groep 3 -  zie bijlage 
 



 

 

DISCOZWEMMEN ZATERDAG 10 OKTOBER IN BAD HESSELINGEN  

Trap de herfstvakantie af met deze toffe Swimming Disco! De dj’s van Drive In Viperss gaan er een 

gezellig feestje voor de jeugd van maken, met een boeiende licht- en geluidshow. Er is ruimte voor 

artistieke dancemoves en er ligt een uitdagend luchtkussen van Zwembadspelen in het grote bad. De 

disco is van 19.00 – 21.30 uur en de kassa gaat om 18.45 uur open. De entree is €4,50 (je hoeft geen 

kortingsbon meer in te leveren) Voor de brengende, wachtende en/of halende ouders wordt het 

natuurlijk extra gezellig in het restaurant gemaakt. Let op dat je wél online reserveert via de website 

(ook ouders die in het restaurant willen verblijven) dit ivm de Corona-maatregelen die we uiteraard 

naleven. Toch zullen deze voorschriften ons niet in de weg staan om er een superleuke avond van te 

maken! 

Noteertip: De volgende disco is op 21 november 2020 

 

Oudergesprekken in deze Corona periode: 

Alle ouders worden in week 40 uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht( en) van hun kind( 

eren). Zoals vermeld in de media, ondervinden wij nog steeds hinder van het rondwarend virus. 

Zolang er geen vaccin voorhanden is , zullen wij bepaalde maatregelen in acht nemen. Hieronder een 

aantal aanbevelingen: 

- Oudergesprekken vinden , op uitnodiging, plaats op de locatie van het Kindcentrum in het 

lokaal van betreffende leerling 

- Oudergesprekken kunnen op verzoek van de ouders ook telefonisch plaatsvinden 

- Één ouder per leerling op het gesprek , om zodoende de verkeerstroom in en rondom het 

gebouw te beperken 

- Graag desinfecteren bij de ingang 

- Neem de 1.5 meter afstand in acht. 

- Looproutes: - ouders van groep 1,2 en 3 ingang K.P. Laan zijde- ouders van groep 4 en 5 via 

ingang pleinzijde- ouders groep 6,7 en 8 ingang voorzijde aan de Brandemaat 



- Schoolmaatschappelijk werk 
- Janny v.d. Brandhof is 

schoolmaatschappelijk werker op de 

Anne Frankschool. Het 

schoolmaatschappelijk werk biedt 

professionele hulp aan kinderen en jongeren 

van 4 tot 18 jaar en hun ouders met het 

omgaan van verschillende problemen. Het 

inschakelen van de schoolmaatschappelijk 

werker gebeurt in overleg. Het initiatief gaat 

vaak uit van de intern begeleider of 

leerkracht, maar ouders kunnen ook zelf 

contact opnemen met de 

schoolmaatschappelijk werker.  

-  

- Er kunnen verschillende redenen zijn 

om contact op te nemen. 

- Veel voorkomende thema’s zijn: 

weerbaarheid, het omgaan met boze 

buien, faalangst, verdriet, onzekerheid, 

omgaan met (echt)scheiding.  
-  

- Het bieden van een 

- laagdrempelige en vertrouwde 

omgeving is de insteek van het 

schoolmaatschappelijk werk. Er wordt 

ondersteuning geboden en gewerkt aan het 

zelfstandig oplossen van problemen. 

- Meestal is kortdurende begeleiding 

voldoende om verder te kunnen. In andere 

gevallen is een wat langere vorm van hulp of 

ondersteuning nodig. In gezamenlijk overleg 

kan er doorverwezen worden naar meer 

passende hulp of werken we samen met 

andere hulpverleners. Er kunnen gesprekken met de kinderen worden gevoerd, maar ook ouders 

kunnen terecht met o.a. opvoedingsvragen.  

-  

- Zonder uw toestemming verstrekt het schoolmaatschappelijk werk geen informatie aan derden. U 

heeft altijd het recht om uw eigen gegevens in te zien.    

 

                                   

                                

   Aanwezigheid: 

Elke oneven week op de maandagmorgen. U kunt 

binnenlopen, bellen of mailen. 

  

Janny van den Brandhof 

Telefoon: 06-22147428 

E-mail: j.vd.brandhof@welzijnmw.nl 

 

Tijdens schoolvakanties en buiten schooltijden is er 

altijd iemand van het School Maatschappelijk Werk 

bereikbaar via:  

Welzijn MensenWerk: T 085-273 14 44  

 

 



 

Bij Scala Centrum voor de Kunsten in CCM De Plataan in Meppel kunnen kinderen meedoen 

aan 6 leuke muzieklessen, om te ervaren hoe leuk het is om zelf en samen met anderen muziek 

te maken: 

Kleutermuziek  

Kinderen van 4 t/m 6 jaar gaan muziekinstrumenten bespelen, zingen en bewegen op muziek. 

Bekende én nieuwe liedjes passeren de revue en ze doen muzikale spelletjes. Start 28 oktober 2020, 

op woensdag van 13.00 tot 13.45 uur. Meedoen kost € 39,-. Info en aanmelden > 

Ontdek jouw wereld van muziek 

Kinderen van 7 t/m 9 jaar maken kennis met muziekinstrumenten en hun eigenschappen. Ze gaan 

zingen, bewegen, luisteren en aan de slag met hoog en laag, snel en langzaam, hard en zacht. Start 30 

oktober 2020, op vrijdag van 15.45 tot 16.30 uur. Meedoen kost € 45,-. Info en aanmelden > 

Jammen, samen muziek maken 

Kinderen van 10 t/m 12 jaar gaan jammen. Als een echte band spelen ze bekende, eenvoudige 

popliedjes. Hiervoor hoeven ze geen enkele ervaring te hebben met het bespelen van een 

muziekinstrument. Start 29 oktober 2020, op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur. Meedoen kost € 

45,-. Info en aanmelden > 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/muziek/kleutermuziek/
https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/muziek/ontdek-jouw-wereld-van-muziek/
https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/muziek/jammen-samen-muziekmaken/


 

Peutergroep:  
Peuters komen deze week met trotse gezichten binnen gelopen. Dat voelt speciaal om verkleed naar de 
Peutergroep te mogen komen! Prinsessen, politie, piraat, bumba, batman en danseressen.. Allemaal super 
leuk!  ☺  
 
Het ziet er feestelijk uit! De vlaggetjes hangen binnen en buiten, we knutselen ballonnen in alle kleuren en 
versieren een taart op het digibord. We dansen op muziek en kijken elke ochtend naar een nieuwe aflevering 
van Kindpunt tv.  
 

 
 
Baby/dreumesgroep: 

Hoera, het is feest! Deze week is de week van het kindcentrum. De school is versierd en we maken er deze 
week een feestje van. We doen leuke activiteiten en genieten nog even van het mooie weer. We sluiten ook 
het thema huisdieren af met het visje in de kom!  
 
Samen met de kinderen hebben we onze eigen slingers gemaakt en opgehangen voor het raam van onze 
groep. Zo kunnen jullie als ouders 
kijken wat wij gemaakt hebben!  
 
Wist je dat….  
- Hummus erg geliefd is bij ons op de 
groep en dat het ook nog eens gezond 
is?   
- Wij de dreumesen alvast een start 
laten maken met hun eigen broodje 
smeren? Dit vinden ze erg leuk om te 
oefenen. Wij stimuleren de autonomie 
van de kinderen.  

 

 

 

 



 

BSO: 
Spelen met woorden, wat kunnen we daar fijn mee bewegen tijdens het buitenspel. Er komen gezellige 
woordspelletjes voorbij en we vouwen happertjes met lieve woorden.  
Woordspelletjes zijn bijna een vast onderdeel geworden aan tafel tijdens het eet en drinkmoment.   
Noem een woord, de laatste letter vormt weer een nieuw woord… Herfst….Tafel………Ook leuk om thuis met 
de kinderen te doen.   
Ook de herfst rolt zijn tapijt uit en we gaan op pad om kastanjes en bladeren te zoeken.   
Onderweg spotten we nog prachtige paddenstoelen. Met alle vondsten maken we een mooie herfst knutsel 
in het atelier.  
Het duurt dan ook niet lang meer, of de herfstvakantie staat voor de deur en is er een Stoer programma 
gemaakt “Survival of the Herfst” 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


