
 

 

 

 

 

 

 

Week 40: 

Vanwege de nieuwe afgekondigde Corona maatregelen zijn wij nog extra gericht op de correcte 

omgangsvormen binnen en buiten ons gebouw, zeker in relatie met ouders, leveranciers, 

onderhoudspersoneel en andere volwassenen van buitenaf. Wij zijn content , dat deze nieuwe 

maatregelen niet de kinderopvang en het basisonderwijs treffen. Het onderwijs en opvang van 

kinderen kan op de normale manier doorgaan. Fijn voor de kinderen , maar zeker voor de ouders/ 

verzorgers en de professionals binnen onze organisatie. 

Deze week zijn wij gestart met de Kinderboekenweek. Twee collega’s hebben een mooi filmpje 

opgenomen en deze werd gelijktijdig op de woensdagmorgen door alle groepen bekeken. Het thema 

is “ En toen..?” . Zeker in deze twee weken besteden wij veel aandacht aan allerlei vormen van lezen. 

Daarbij staat het leesplezier voorop. 

  

 

Piet 

 

Corona: 

Op onze locatie is Pascal Moerman , groepsleerkracht van groep 8, positief getest op Covid 19. Alle 

betrokken hebben afgelopen woensdag hierover een brief ontvangen. De peutergym en de peuterdans 

lessen willen wij Corona bestendig uitvoeren. Ouders dragen een mondkapje en blijven op hun plaats 

zitten op de banken in het speellokaal. Meester Piet geeft daarover van tevoren uitleg Peuters en 

ouders/ verzorgers/ grootouders blijven van harte welkom als begeleiders op de vrijdagochtend ! 
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Weeknieuws    7                        Week: 40 

Komende maand: 

Vrijdag 2 okt.: Peuterdans om 11.00 uur 

Vrijdag 9 okt.: Peutergym om 11.00 uur 

Vrijdag 9 okt.: Finale voorleeswedstrijd 

Vrijdag 9 okt: Na 14.30 uur voor alle 

leerlingen het begin van de herfstvakantie. 

Alle kinderen worden maandag 19 oktober 

weer op school verwacht. 

 

 

In dit nummer: 

- Bijdrage Piet 

- Corona 

- Kinderopvang 

- De week van groep 4 

- Jeugdtheater 
 



 

 

 

 

Peutergroep:  
 
Regendruppels die buiten op straat vallen, kinderen die regenlaarzen aan hun voeten hebben, de tuin die vol 
kastanjes ligt.. Het kan niets anders zijn dan dat de herfst is aangebroken! Een gezellige tijd waarin de 
peuters een hoop zullen ontdekken en leren.  
 

 
 
● Eén van onze activiteiten van afgelopen week is ook leuk om thuis samen eens te doen!  
Samen bewegen en ondertussen leert uw peuter allerlei woorden die bij het thema herfst horen.  
http://teamtalento.nl/workshops/herfst/1036 
 

 
 
 

 

 

 

 

http://teamtalento.nl/workshops/herfst/1036


 
 
Baby/dreumesgroep: 
 
We laten het zomerse weer achter en gaan verder in de herfst sferen. We zijn vanaf deze week begonnen 
aan het thema herfst. Er staat een warme, gezellige tijd op ons te wachten met ontzettend veel leuke 
activiteiten.  
 
 
Samen met de kinderen hebben we de groep ingericht en versierd. Zelf hebben we kastanjes, blaadjes, 
takjes en eikels gevonden die we mee kunnen nemen voor onze thematafel.   
Laarsjes/oude schoenen zijn erg handig om aan te doen of mee te nemen voor uw kind(eren)!   
 
Wist je dat…  
..we voorstander zijn van buiten spelen? We hebben kruipbroeken voor de jongste kinderen zodat zij ook 
onze natuurlijke tuin kunnen ontdekken.  
.. deze periode veel gaan wandelen en naar de herfst op zoek gaan buiten de opvang? Dit nemen we mee 
om van te knutselen of om te ontdekken.  
.. we twee mooie nieuwe prentenboeken hebben op de groep? Nijntje en Gonnie & Gijsje. Hier zitten 
bijpassende knuffels bij. We zijn er erg blij mee. 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
BSO: 
 
Herfst, herfst 
Wat heb je te koop? 
100 duizend bladeren op een hoop. 
 
De herfst is weer aangebroken en jammer genoeg brengt dat wat minder zonnige dagen. 
Maar dit betekend niet dat we ons niet vermaken. 
We doen spelletjes, bedenken en lezen onze eigen bedachte strips en natuurlijk worden er mooie 
herfstknutsels gemaakt. Want ja wat moeten we met kilo’s en kilo’s gevonden kastanjes? 
Juist ja we maken daar een huisje van voor de spin. 
Daarnaast zijn we nog druk met de voorbereidingen  rondom ons toneelstuk. 
Het  stuk heet:’ De Corona periode’.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De week van…. groep 4! 
Bezoek van de brandweer 

Op maandag kregen wij iemand van de brandweer op bezoek. Er 
werd een verhaal voorgelezen over Smokey, de brandweerhond. 
Onder het verhaal moesten we op zoek gaan naar de bijpassende 
afbeelding en de Beebot er naar toe leiden. Een Beebot is een 
programmeerbare robot, die je opdrachten kunt geven over welke 
kant hij op gaat. Na afloop kregen we allemaal een 
sleutelhanger en een bouwplaat om zelf een 

brandweerauto te maken. Het was een leerzame ochtend!  

Opening Kinderboekenweek 

Daarnaast is op woensdag de Kinderboekenweek gestart. Het 
thema is ‘en toen…’. In de klas keken we naar het 
openingsfilmpje van juf Saskia en juf Mariska. Ook zongen en 
dansten we mee met het bijbehorende lied van Kinderen voor 
Kinderen. We werken over allerlei momenten uit de 
geschiedenis, zoals de tijd van de ridders of de prehistorie. Zo 
zijn we bezig geweest met het kleien van oude vazen en kommen. 
Op donderdag wisselden alle juffen en meesters van klas om 
ergens anders te komen voorlezen. In groep 4 kwam juf Mirjam 
een boek voorlezen! 

 

Verder zijn we natuurlijk veel aan het lezen. 
Bijvoorbeeld dobbelsteen lezen. De kinderen 
gooien met z’n tweeën een dobbelsteen, tellen 
het aantal ogen en lezen het bijbehorende 
rijtje in koor. Lezen is heel leuk!   



 

 

 

JeugdTheaterSchool Dynamo TDI start weer! 

Vanaf 27 oktober starten de lessen van JeugdTheaterSchool Dynamo TDI weer in Meppel. De lessen worden 

gegeven op de dinsdagmiddagen in het gebouw CBS Het Kompas. De theaterlessen worden aangeboden in 

drie verschillende groepen, namelijk voor kinderen van 6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar en een zogeheten 

jongerengroep voor kinderen die al op de middelbare school zitten. Deze laatste groep start op 3 november. 

De lessen worden verzorgd door een team van professionele theaterdocenten. Daarnaast zijn er door het 

jaar heen diverse leuke extra theateractiviteiten, zoals de TDI-Theaterbende of bijvoorbeeld de Drentse 

Mysterie-theaterdag. Voor meer informatie, het aanvragen van een gratis proefles, of inschrijving, kunt u 

terecht op de website jtsdynamo.nl. Dynamo TDI is onderdeel van Drents JeugdTheater Garage TDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


