Schooljaar 2020- 2021
202018201682018

Weeknieuws

Weeknieuws 8
In dit nummer:
-

Bijdrage Piet
Peuter gymnastiek
De week van groep 5
Corona perikelen
Kinderopvang

Week: 41
Komende maand:
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.

Week 41:
Deze week sluiten wij de eerste periode van het schooljaar 2020-2021 af. Een vreemde periode voor
de kinderen , ouders/ verzorgers en de professionals betrokken bij ons kindcentrum. In mijn gesprek
met één van de leerlingen zei hij heel ontwapenend “ Meester , het is een vreemde periode waarin
wij leven. Dit komt later wel in de geschiedenisboeken en ik heb dat meegemaakt. Dat is wel
interessant “. Niet geheel zorgeloos , maar met realiteitszin staan onze kinderen in dit leven. Mooi ,
dat kinderen een spiegel voor ons mogen zijn. Vrijdagmiddag begint de herfstvakantie. Afstand
nemen van school. Samen iets doen met de kinderen , ook al zijn de mogelijkheden beperkter.
Hopelijk een daling van de Corona besmettingen . Nieuwe energie opdoen in de natuur, thuis, of
elders. Geniet ervan en een goede gezondheid gewenst.

Piet
Peutergymnastiek en peuterdans op de Kindpunt locaties:
Ons speellokaal wordt gerekend tot een openbare binnenruimte. Dan is het dragen van een
mondkapje verplicht. Niet elke ouder / verzorger/ begeleider vindt dit wellicht prettig. Ik heb
gemerkt , dat de kinderen er heel snel gewend aan zijn. Schroom derhalve niet uw kind( eren) deel te
laten nemen aan deze wekelijkse activiteit.

De week van groep 5
Wij werken deze week verder met het
thema: ‘En toen…’ van de
Kinderboekenweek. In groep 5 werken wij
over ridders en kastelen.
De afgelopen weken hebben wij met
geschiedenis hier al veel over geleerd. Wij
knutselen een kasteel en schrijven een
verhaal over een kasteel. Juf Garry heeft ons
al allemaal dingen laten zien van opgravingen van kasteel De
Klinkhorst in Meppel. Zoals deze steen op de foto.

Wist u dat wij in groep 5 al rekenen met
sommen tot en met de 1000? Ook zijn wij bezig
met klokkijken analoog en digitaal!
Automatiseren is ook erg belangrijk in groep 5.
Wij oefenen dit met leuke spelletjes!

Wist u dat wij in groep 5 ook Engels hebben?
Isabella: Ik vind het wel heel makkelijk. Ik praat altijd
al veel Engels. Ik heb spelletjes en daar doe ik ook
Engels en ik heb het volgende al geleerd: Whats your
name? How old are you?

Corona perikelen:
Op de locatie laten meer ouders/ verzorgers en medewerkers zich testen. In deze herfstperiode zijn
mensen vatbaarder voor de najaar griep. Er is ons een aantal positieve testen gemeld en daarop
hebben wij maatregelen genomen. Neem de R.I.V.M. richtlijnen in acht. Deze worden nog weleens
aangepast en soms maken wij daar een eigen interpretatie van. Denk aan uw eigen gezondheid en die
van anderen in de naaste omgeving.
Tot nader orde zijn bij onze organisatie nog steeds stagiaires, ambulant begeleiders, externe
instanties ( school maatschappelijk werk, logopedist , orthopedagoog, ergo therapeut, school
begeleider) en op afspraak ouders welkom in het gebouw.

Peutergroep:
- Wist je dat we buiten kleine, rode paddenstoelen hebben gezien in onze tuin?
- En hadden jullie de mooie herfst schilderingen al gezien op de ramen bij onze groep?
- Wist je dat blazen met een rietje best moeilijk is? We hebben regenplassen geblazen!
- Bomen in de herfst zijn kaal.. Hebben jullie onze mooie herfstbomen gezien op het filmpje in het
ouderportaal?
- Wist je dat we dagelijks liedjes zingen en boeken lezen over de herfst?

Baby/dreumesgroep:
Wat een herfstweer deze week. Onze tuin ligt al vol met bladeren, eikels en kastanjes. Daarom hebben we
wat verzameld en een ‘sensory bag’ gemaakt. Zo kunnen we het mee naar binnen nemen en kan iedereen
deze herfstelementen ontdekken!
Ook hebben we veel het liedje ‘op een grote paddenstoel’ gezongen. We keken naar plaatjes van de
paddenstoelen in het boek en hebben daarna ook zelf een paddenstoel gemaakt!
Binnen hebben we vooral gespeeld en nieuwe dingen ontdekt, kortom het was een gezellige week!

Wist je dat…
✓ .. we deze week groente met zuivelspread hebben geproefd? Deze dip viel goed in de smaak.
✓ .. ons motoriekbord nu onder de box hangt? Zo kunnen we de lampjes goed zien.
✓

VSO / BSO:
Ons favoriete onderdeel op de vso…. spelletjes spelen.

De herfst houdt ons niet tegen, wij spelen nog net zo lief buiten en bouwen onze eigen
hut. We maken er een kampvuurtje bij en zitten daar lekker droog.

We spelen Annemaria Koekoek in het speellokaal, wie blijft er als laatste over?

De stoere mannen op de BSO zijn ook druk in de weer met de kastanjes, ze boren er
gaten in zodat we de kastanjes als aankleding op de groep kunnen gebruiken.
Na de herfstvakantie start ons nieuwe thema Theater en wordt er een heuse ‘Kook
BSO’ opgestart. Juf Lucia zal 1x in de twee weken met de kinderen een gezond recept
gaan maken en opeten op de BSO. De kook BSO is de eerste periode voor de 8+
kinderen, na een aantal weken gaan we dit rouleren. De kinderen zullen met Juf Lucia
de ene week een boodschappenlijstje gaan maken en de andere week zullen ze met de
ingrediënten een gerecht gaan klaarmaken en opeten!

------------------------------

Even voorstellen
Hallo, mijn naam is Laura van Nuland 20 jaar. En woonachtig in Meppel.
Vorig jaar heb ik met veel plezier stage gelopen op de Kindcentrum Anne Frank in
groep 1&2 dus voor sommigen ben ik een bekend gezicht. Ik heb de opleiding
onderwijsassistent niveau 4 afgerond. In mijn vrije tijd skeeler ik en ben ik graag
creatief bezig. Het werken met kinderen brengt een lach op mijn gezicht. Ik heb
erg veel zin om te mogen gaan beginnen!

------------------------------

Drie van onze pedagogisch medewerkers zijn bezig met een cursus omtrent gezonde voeding/leefstijl. We
zullen jullie o.a. via het weeknieuws voorzien van stukjes informatie en eventuele tips voor thuis.
Bewegen:
Naast gezonde voeding is voor een gezonde leefstijl bewegen ook erg belangrijk. Zeker voor kinderen. Zij
leren en ontwikkelen namelijk door te bewegen.
Ze moeten dan ook de kans krijgen om vrij te bewegen en met alle zintuigen te ontdekken . Ze leren door te
spelen, te doen, uit te proberen, te kijken, te imiteren, mee te doen en aanwijzingen uit te voeren. In een
veilige omgeving lijkt de motorische en zintuiglijke ontwikkeling bijna vanzelf te gaan. Wij vinden het
belangrijk om genoeg bewegingsvrijheid te geven aan kinderen, maar op nummer één staat natuurlijk de
veiligheid en een veilige omgeving. Wij bieden de kinderen een uitdagende omgeving (zowel binnen als

buiten) om maximaal te kunnen ontwikkelen. Wij kijken naar de kinderen en bieden ze ondersteuning op
maat aan.
Tips:
Huishoudelijke voorwerpen bieden andere mogelijkheden en ervaringen dan speelgoed. Ze voelen anders
aan (vergiet, lepel, kom) en je kunt er meer verschillende dingen mee uitproberen. Eenvoudig en
andersoortig materiaal vormen voor kinderen een belangrijke bron van ontdekken, leren en zelfstandig
spelen.

Mogelijkheden om in de thuissituatie bewegen te stimuleren met uw kind(eren):
• Laat je kind zelf de trap op- en aflopen, blijf erbij om te helpen als het niet lukt of mis dreigt te gaan.
• Ga samen lopend of (zelf) fietsend naar de winkel, zet je kind niet teveel in de buggy als het al zelf kan
lopen, neem de tijd om samen ergens heen te gaan. Speel samen buiten, in de speeltuin, het bos, park of
schoolplein en doe mee met het spel.
• Leg je baby vrij op de grond. Zorg voor een veilige maar ruime omgeving. Ga er zelf bij zitten en speel
samen met een bal, lege bakjes of babyspeelgoed.

------------------------------

De oudercommissie voor PlusKinderopvang is opzoek naar nieuwe leden!!
Helaas nemen wij na 5 jaar afscheid van Annemarie Koster (secretaris).
Ook nemen wij afscheid van Rick Meijer (penningmeester) en Yvanka Oenema (algemeen lid) wegens
verhuizingen.
Nogmaals dank voor jullie inzet en meedenken de afgelopen tijd.
Wij zijn er om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen. Lijkt het je leuk om mee te
denken en te adviseren, meld je dan op onderstaand mailadres:
ockcannefrank@pluskinderopvang.nl
Onze oudercommissie bestaat uit de volgende leden:
Henriet Boxem (voorzitter), moeder van Benthe en Jorian
Jolien Kuilman (secretaris) , moeder van Benthe, Sterre en Milan
Mooi privé bericht:
Esme heeft te kennen gegeven zwanger te zijn. Een mooi bericht voor haar en haar man. Van hier uit een
goede periode toegewenst.

