
 

 

 

 

 

 

 

Ons Kindcentrum weer verder open: 

Drie weken geleden is het plein weer opengesteld voor alle ouders, na de 

Herfstvakantie is het tijd ook ons schoolgebouw verder voor u open te stellen. Kort 

gezegd komt het erop neer dat ons Kindcentrum weer toegankelijk is voor alle ouders. 

Wel hebben we na goed overleg in het team enkele belangrijke veranderingen 

doorgevoerd t.o.v. de periode vòòr Corona. 

Het brengen van de kinderen ’s ochtends bevalt ons zeer goed op de manier zoals dit 

nu gaat en daarom hebben we besloten dit zo te houden. Dit betekent dat alle 

leerkrachten voor schooltijd op het plein aanwezig zijn, indien nodig kunt u dan met 

ze overleggen.   

De collega’s van de groepen 1 en 2 wachten de kinderen bij de deur op en 

verwelkomen de kinderen buiten, waarna de kinderen zelfstandig naar de klas 

wandelen.  

De collega’s van de groepen 3 t/m 8 lopen op het plein en verzamelen, na de bel, hun 

groep en gaan met de kinderen mee naar binnen.  

Deze manier van werken levert veel rust en tijdwinst op.  

We begrijpen dat u graag weer in de klassen wilt komen kijken en daarvoor geven we 

u uiteraard alle gelegenheid.  

De ouders van de kinderen in de groepen 1 en 2 zijn elke eerste week van de maand de 

hele week, na schooltijd, van harte welkom om in de klas te komen kijken. U kunt dan 

samen met uw kind de klas en de werkjes bekijken. Uiteraard mogen ook de ouders 

van de kinderen in de groepen 3 t/m 8 in de klas komen kijken, maar met een iets 
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minder hoge frequentie. Meerdere keren per jaar mogen ook deze ouders in de groep 

komen kijken na schooltijd. We zullen via Parro aangeven wanneer deze weken zijn. 

De eerste week dat we hiermee gaan starten is de week van 1 t/m 5 november.  

 

Kinderboekenweek: 

De Kinderboekenweek zit er al weer bijna op. We 

kunnen terugkijken op een hele drukke en goede week. 

De school wemelde van de activiteiten. Een hele mooie 

gezamenlijke opening door twee ‘vuilnisman’ juffen, de 

boekenmarkt, ouders in de groepen om te vertellen over 

hun beroep, de bovenbouw heeft gekookt met een 

digitale kok en de leerkrachten hebben voorgelezen in 

elkaars groepen.  

Morgen mogen alle kinderen verkleed naar school!   

 

Boekenweek actie:  

We hebben al flink aantal bonnetjes van ouders 

ontvangen die een boek hebben gekocht tijdens de 

Kinderboekenweek. Mocht u nog een bonnetjes 

van Bruna en/of Riemer hebben of nog een boek 

gaan kopen, dan houden we ons aanbevolen. 

 

Peuterdans:  

Vrijdag gaan we weer dansen. Onder leiding van juf 

Monique 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? 

 

Buurtgezinnen in Meppel 

Heb je al eens gehoord van Buurtgezinnen? Buurtgezinnen koppelt gezinnen die 

overbelast zijn aan een warm en stabiel gezin in de buurt, voor alledaagse en 

vriendschappelijke hulp rondom de kinderen. Hoe die steun eruit ziet is altijd 

maatwerk. Het kan gaan om een wekelijkse speelafspraak na schooltijd of in het 



 

weekend, mee-eten, logeren of samen iets leuks 

ondernemen. Zo krijgen de kinderen wat extra 

liefde en aandacht, en kunnen ouders even op 

adem komen. 

Op dinsdag 26 oktober van 11:00 tot 12:00 uur is 

er een info-uurtje over Buurtgezinnen in 

Bibliotheek Meppel (marktstraat 27). 

Geïnteresseerde vraag- en steungezinnen kunnen 

hier vrijblijvend aanschuiven om meer te horen 

over Buurtgezinnen. Je kunt uiteraard ook zelf 

contact opnemen met de coördinator via 

geke@buurtgezinnen.nl of 06-23100123. 

 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

We rijden de herfstvakantie in! Fijne vakantie voor degene die vakantie hebben. Voor 

de kinderen die komen staat er een leuk/avontuurlijk programma klaar. 

Na de vakantie starten we met het thema herfst! 

“Beukennootjes, paddestoelen 

Dwarrelblaadjes, rood en geel 

Lekkere noten en kastanjes 

Vind je in de herfst heel veel 

Maar ook mist en hagelbuien 

Regenvlagen, hondenweer 

 Doe je paraplu dan open  

En geen druppel raakt je meer.” 

 

Peutergroep: 

Wat gaat de tijd toch snel. Vorige week hebben wij het thema lichaam afgesloten en 

gaan nu langzaam beginnen met het thema herfst.  

We merken dat het weer wat eerder donker wordt en 

dat het buiten weer wat frisser is. Ook vallen er al heel 

veel bladeren van de boom. Buiten zijn jullie al druk 

bezig geweest met het zoeken van kastanjes en mooie 

bladeren. 

In de groep hangt al een mooie herfst knutsel van een 

CD beplakt met blaadjes. 

Ook wordt er hard gewerkt aan een nestje voor de egel.  

Wij hebben er zin in, jullie ook? 

Volgende week is het herfstvakantie, voor de kinderen met een peuterarrangement, 

hele fijne vakantie!  

 



 

 

BSO:  

Afgelopen week is ons thema 'Herfst' 

ingegaan en zijn onze kinderen bezig 

geweest met diverse activiteiten. Zowel 

binnen als buiten hebben we het thema 

vorm gegeven. Van decoratie maken 

binnen met de juffen tot aan 

herfstspellen spelen met meester Joshua 

in de buitenlucht. De kinderen zijn 

onderhand gewend geraakt aan het dragen 

van een hesje buiten, waardoor het 

overzicht goed kan worden behouden, wie 

er van de BSO is en wie niet.  

Komende week gaan wij op expeditie in de herfstvakantie, we hebben er super veel 

zin in! 

 


