
 

 

 

 

 

  

Kinderboekenweek  

Komende week sluiten we de Kinderboekenweek af, we hebben dan twee weken 

gewerkt aan het thema “Gi-ga-groen”. De resultaten 

kunt u zelf komen bekijken. Woensdag 12 oktober 

tussen kwart over twaalf en 

kwart en over één is het 

inloop-uur en kunt u samen 

met de kinderen komen 

kijken. Tot woensdag!  

 

 

Peuterdans  

Volgende week 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? 

 

Jubileum  

Juf Rixta vierde deze week haar 25 jarig  

jubileum in het onderwijs. Vijfentwintig  

jaar juf! Gefeliciteerd Rixta! 
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Groep 5/6 

Deze week is het de kinderboekenweek! Het thema is: gi-ga 

groen. Maandag hebben we met de hele school de 

kinderboekenweek geopend en de komende 1,5 week werken we 

door de hele school hierover. We hebben natuurlijk lekker veel 

gelezen in een leesboek, een strip of een informatie boek. Ook 

kwam er een andere juf of meester in de klas voorlezen.  

We hebben een muurkrant gemaakt over ons eigen gekozen dier, 

zoals de geelgouden gifkikker of de zeehond. We moesten vijf 

vragen bedenken en de antwoorden opzoeken.  

Verder hebben we ons eigen 

‘groene’ verhaal geschreven. Onze verhalen spelen 

zich bijvoorbeeld af in het moeras, de jungle of de 

dierentuin. We hebben hierbij ook de voorkant van 

ons boek getekend en een leuke titel bedacht. 

Volgende week woensdag 12 oktober komen we in het 

groen op school en na schooltijd kunnen jullie komen 

kijken naar alles wat we gemaakt hebben.  

Komen jullie ook? Tot dan!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen 

Hallo allemaal, 

Via deze weg wil ik mezelf graag voorstellen. Mijn naam is Mirjam Oosterink en ik 

woon samen met mijn man Romke en mijn zoontje Rens in 

Zuidwolde. Ik vind het ontzettend leuk om bij Kindcentrum 

Anne Frank aan het werk te gaan. Ik zal vanaf 1 oktober te 

vinden zijn op de babygroep op maandag, dinsdagmiddag en 

donderdagmiddag, omdat Gertrude met zwangerschapsverlof 

gaat. Ik heb gemerkt dat ik heel blij word als ik met kinderen 

werk en heb er veel zin in om mij hier te gaan inzetten. Ik 

hoop je een hand te geven als ik je straks tegenkom in de 

wandelgangen, zodat we nader kunnen kennismaken.  

Groetjes, Mirjam 

 
 
Baby/dreumesgroep 

Afgelopen week hebben we afscheid genomen van  

onze lieve juf Lisa. Ze is hierbij heel erg verwend, 

doordat we haar mooie cadeaus hebben  

gegeven! We gaan haar heel erg missen! 

Ook kwam er op Dierendag Syra, de hond van juf  

Mirjanne, bij ons op visite. Dit vonden we een  

beetje spannend, maar vooral erg leuk! 

Bij de tassenkast is voor elk vak een naamplaatje geplaatst, zodat iedereen zijn eigen 

plekje heeft voor zijn/haar spulletjes.  
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Peutergroep 

Deze week staat in het teken van Dierendag, de start 

van de Kinderboekenweek en de afsluiting van ons 

thema Huisdieren. We kregen bezoek van een leuke 

hond die Bassa heet en de kinderen mochten een 

knuffel meenemen naar de 

opvang. Het is heerlijk weer 

buiten, dus zoeken we kastanjes in 

de tuin; wat zijn het er veel! 

Komende week is het Kinderboekenweek en staan er leuke 

dingen op het programma en natuurlijk gaan we veel boekjes 

lezen.  

 

 
BSO 

Deze week hebben wij weer leuke dingen gedaan op de BSO. Begin van deze week 

hadden we er zelfs nog lekker weer bij, daar hebben we goed 

gebruik van gemaakt want we hebben lekker buiten gegeten. 

Maandag mochten we mooie kunstwerken maken van stoepkrijt. 

Ook gingen we op pad met de BSO bus, een rondje door 

Meppel. ‘’Hier woont opa en oma’’ zei 1 van de kinderen en 

‘’hier werkt mijn papa!’’ Zo kwamen we veel over elkaar te 

weten. We zijn ook al bezig met mooie herfst knutsels om ons 

lokaal in herfst sferen te brengen.  


