
 

 

 

 

 

 

 

Meester Peter: 

Vorige week is meester Peter voor de derde keer vader 

geworden! Donderdagmiddag werd Judah Vycho geboren. 

Het gaat heel goed met Judah. Peter, Nathalie, David en 

Milou van harte gefeliciteerd met jullie zoon en broertje.  

 

 

Boekenmarkt: 

Gisteren was de start van de Kinderboekenweek. Het thema 

‘Worden wat je wil’ zijn we met alle kinderen en twee 

‘vuilnismannen’ feestelijk gestart. Wij zullen in de klas op 

verschillende manier aandacht besteden aan de 

Kinderboekenweek.   

Woensdag 13 oktober organiseren wij een boekenmarkt. Tijdens 

deze boeken-

markt mogen 

de kinderen  

boeken (maximaal 3) van thuis 

meenemen om te ruilen met 

kinderen uit hun eigen bouw 

(verdeling: groep 1/2, groep 3/4, 

groep 5/6 en groep 7/8). 
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Weeknieuws 8                     Week: 40 

Komende maand: 

  6 t/m 17 oktober : Kinderboekenweek  

13 oktober  : Boekenmarkt 

16 oktober  : Discozwemmen 

18 t/m 22 oktober : Herfstvakantie 

25 t/m 29 oktober : Projectweek 

In dit nummer: 

- Boekenmarkt 

- Peutergym 

- PlusKinderopvang  

- Jeugdtheaterschool 

- Discozwemmen bad Hesselingen 

 

 
 



 

Wilt u erop letten dat het boek dat uw zoon/ dochter meeneemt 

er nog redelijk netjes uitziet en past bij de leeftijdsgroep?  We 

hopen op deze manier dat alle kinderen weer een leuk, ‘nieuw’ 

boek thuis krijgen waar ze hopelijk weer veel leesplezier van 

mogen beleven! 

 

 

Boekenweek actie:  

Spaart u met ons mee tijdens de Kinderboekweek? Dank zij deze actie kunnen we als 

school gratis kinderboeken uitzoeken. Het gaat als volgt: 

- U koopt tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij boekhandel Bruna of  

   boekhandel Riemer. 

- U levert de kassabon in op school, bij de  

   leerkracht van uw kind(eren). 

- Aan het eind van de actie mag school voor 20%   

   van het eindbedrag van de   ingeleverde bonnen  

   kinderboeken uitzoeken. 

 

Peutergym:  

Vrijdag gaan we weer gymmen. Onder leiding van 

meester Christian kunnen de peuters weer heerlijk 

bewegen. Alle peuters vanaf 2 jaar zijn welkom om mee 

te doen. We beginnen om elf uur. Geeft u het ook even 

door aan ouders van peuters in de buurt? 

 

 

Discozwemmen: 

We kunnen eindelijk weer een Swimming Disco Night in Bad Hesselingen 

organiseren. Zaterdag 16 oktober maken de dj’s een gezellig feestje voor de 

basisschool-bovenbouw kids, met een toffe licht- en geluidshow. Er is ruimte voor 

creatieve dancemoves in en om het zwembad en er ligt een groot klauter luchtkussen 

in het water. De disco is van 19.00 – 21.30 uur, de kassa gaat om 18.45 uur open. De 

entree is € 4,50 (geen kortingsbon meer van toepassing) of een badenkaartstrip. Voor 

de brengende, wachtende en/of halende ouders wordt het natuurlijk extra gezellig bij 

het restaurant gemaakt. Let op: (alleen) in het droge zitgedeelte van het restaurant is 

een Coronapas vanaf 13 jaar verplicht. Noteer-tip: In de herfstvakantie zijn er 

Zeemeermin-clinics en volgende disco avond is op 20 november. 



 

JeugdTheaterSchool  

Vanaf 26 oktober starten de lessen van JeugdTheaterSchool Dynamo TDI weer in 

Meppel. De lessen worden gegeven op  dinsdagmiddag in Kindcentrum Het Kompas. 

De theaterlessen worden aangeboden in twee verschillende groepen. Voor kinderen 

van 6 t/m 8 jaar en  kinderen van 9 t/m 12 jaar. 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 of inschrijving, kunt u terecht op de website jtsdynamo.nl.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen:  

Hallo iedereen,  

Mijn naam is Sanne Eisses en ik ben 18 jaar oud, ik woon met 

mijn vader, mijn moeder en mijn zusje van 16 jaar in 

Broekhuizen. Ik zit in mijn 1e jaar van de opleiding GPM dat is de 

afkorting van gespecialiseerd pedagogisch medewerker Tijdens 

deze opleiding ga ik stages lopen. Dit jaar loop ik hier stage bij het 

kindcentrum Anne Frank. De eerste stage die ik hier ga lopen is 

een snuffelstage. Na mijn snuffelstage ga ik mijn gewone stage 

hier ook doen. Omdat ik hier voor het eerst kom en de meesten 

van jullie mij nog niet kennen, weten jullie nu een beetje wie ik 

ben. Ik ga mijn snuffelstage lopen op de maandag, ik ben hier dus 

elke maandag van 9:00- 15:30 uur. Dit doe ik de periode van 4-10-

2021 tot 17-01-2021. Mijn volgende stage ga ik voor een langere periode lopen en is 

op de maandag en de dinsdag. Ik heb ontzettend veel zin in mijn stage en ik hoop dat 

ik een fijne tijd zal hebben bij kindcentrum Anne Frank. 

http://jtsdynamo.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fnl%2Fillustrations%2Fherfst-bladeren-kleur-de-natuur-1608538%2F&psig=AOvVaw2UCWbhvevuMW9R1xI6RhfG&ust=1602918413331000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDBit_GuOwCFQAAAAAdAAAAABAV


 

Baby/dreumesgroep: 

Maandag kwam er zowaar even een konijntje bij ons op de groep kijken. Het was 

natuurlijk dierendag en het konijntje kwam gluren. Wat was hij lekker zacht. We 

konden hem even aaien of op een afstandje bekijken. Juf Jessica was ook jarig op deze 

dag en heeft dinsdag getrakteerd! Hiep hiep hoera!  

 

Dit is de laatste week van het 

thema lichaam. We hebben samen 

de baby (pop) goed verzorgd. 

‘Waar plakken we de pleisters? En 

moet de baby nog een prikje?’ Zo 

leren we de lichaamsdelen goed 

kennen. Volgende week hebben 

wij een thema vrije week en 

daarna is het alweer herfst-

vakantie. 

 

Peutergroep: 

Deze week zijn we begonnen met het afsluiten van het thema lichaam. We hebben het 

ziekenhuis opgeruimd en weer ander leuk speelgoed op de groep gezet.  

Vanaf afgelopen maandag mogen de ouders de kinderen weer binnen brengen en 

ophalen. Wat hebben we daar 

lang op moeten wachten. 

Maandag was het dierendag, er 

stonden 2 super schattige 

konijntjes op de groep van de 

BSO, alle kinderen mochten de 

konijntjes aaien en van dichtbij 

bewonderen. 

Verder genieten we zoveel mogelijk buiten van het mooie weer en zoeken we 

kastanjes in de tuin. 

 

 



 

 

 

BSO:  

Deze week zijn wij begonnen met het nieuwe thema Herfst. We zijn al druk bezig 

geweest met allerlei herfstmaterialen te zoeken buiten voor activiteiten en een thema 

tafel. Mochten jullie thuis ook nog iets hebben, mogen jullie dat gerust meenemen. 

 

Afgelopen maandag was het 

dierendag, een heleboel 

kinderen hadden hun liefste 

knuffels mee. Maar de meest 

speciale knuffels kregen we 

toch wel van de 2 lieve 

konijntjes die bij ons op 

bezoek waren. De kinderen 

mochten ze vast houden en 

aaien. Dit was een hele leuke 

ervaring. Daarnaast zijn er ook 

mooie vosjes geknutseld. 

 

Zoals velen van jullie weten doen we ook geregeld een kook-bso. Deze maand 

beginnen we daarmee. Iedere maand word er een kook-bso georganiseerd waarbij 

kinderen gaan koken of bakken. Deze maand word dat georganiseerd op donderdag 28 

oktober. Wilt uw kind mee doen, dan zou ik u willen vragen ze op te geven bij Lucia. 

 


