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Weeknieuws

Weeknieuws 9
In dit nummer:
- Opening bibliotheek
- Bijdrage groep 6
- Maatschappelijk Werk

Week: 42
Schoolfruit:

Bijlage:
- Omgaan met geld

Onze bibliotheek
Gisteren hebben we officieel, met alle kinderen samen
onze nieuwe bibliotheek geopend. Namens de
bibliotheek Meppel was mevrouw Krol aanwezig om
een mooie toespraak te houden. Daarna heeft Twan,
onze voorleeskampioen samen met mevrouw Krol een
lint doorgeknipt en was onze bieb geopend. Elke
dinsdag kunnen alle kinderen een boek ophalen. Dit
gebeurt onder begeleiding van ouders, opa’s, oma’s of
andere verzorgers. Eigenlijk komen we nog 1 a 2
mensen tekort. Mocht u om de paar week een dinsdagochtend willen meedraaien kunt
u zich aanmelden bij juf Saskia of juf Sharon.
Maatschappelijk Werk
Het Maatschappelijk Werk organiseert een training “Omgaan met geld”.
‘’We lossen met de training geen schulden op en we hebben ook niet alle antwoorden.
De ervaring leert dat juist het vinden
van herkenning en het delen van de
zorgen, maar ook het elkaar kunnen
inspireren, het makkelijker maakt het vol te houden.

In de training gaan mensen aan de slag met zelf gekozen leerdoelen en draait het
naast informatie en inzicht ook om gedragsverandering en motivatie de gewenste
verandering vol te houden.’’
Op verzoek van Maatschappelijk Werk voegen we de flyer over deze training toe aan
deze nieuwsbrief.
Peutergym
Morgen gaan we weer gymmen. Samen met meester Christian kunnen de peuters weer
heerlijk bewegen. Alle peuters vanaf 2 jaar zijn welkom om mee te klimmen en
klauteren. We beginnen weer om negen uur. Geeft u het ook even door aan ouders van
peuters in de buurt?

Verhalen uit groep 6
De herfstvakantie zit er net op. Maar in groep 6 hebben we al een aantal interessante dingen beleefd de
afgelopen week. Een paar kinderen uit groep 6 vertellen iets over de afgelopen week.
Theatervoorstellingen in de Ogterop en in het kerkgebouw van de VEG
We zijn op de fiets naar Ogterop gegaan. En er waren twee voorstellingen, allebei over de Tweede
Wereldoorlog. Hoe de mensen naar kampen moesten en wat ze daar moesten doen. Ik vond het zelf wel
leuk en interessant. We zijn ook voor de eerste keer op de fiets ergens naartoe gegaan.

-FleurOnze groep ging op de fiets naar Ogterop. Daar was een voorstelling van een meisje in de Tweede
Wereldoorlog, hoe zij die overleefd heeft. Want zij was joods. Toen fietsen we naar een kerk, daar was een
andere voorstelling. Dat ging over een straathond en een jongen en een meisje. Zij waren verliefd en
stuurden brieven naar elkaar.

-Jens-

De opening van de schoolbibliotheek
Vandaag (woensdag) waren we naar de opening van de schoolbibliotheek. Er werden dingen verteld en ik

mocht over mijn lievelingsboek vertellen. Vanaf nu mogen alle klassen een keer per week naar de
schoolbibliotheek. De kinderen mogen alleen op dinsdag naar de schoolbibliotheek.

-Semm-

Groetjes van groep 6

Algemeen
We hebben weer een paar plekjes vrij op ons
peuterarrangement. De peutergroep biedt peuters
van 2 tot 4 jaar een eigen pedagogische omgeving
in aanvulling op de thuissituatie en een fijne plek
om te spelen. Spelen is de kern en de kracht van de
peutergroep. Peuters ontwikkelen zich immers via
spel. Spelenderwijs en samen met andere kinderen
en leidsters doen kinderen allerlei ervaringen op en
vergroten ze hun woordenschat. Op de peutergroep
ontdekt een peuter dat de leidster en de andere
kinderen in de groep prima gezelschap zijn en dat
het zonder ouders ook veel plezier kan beleven. Wilt u vrijblijvend een kijkje nemen,
maak dan een afspraak voor een rondleiding via kcannefrank@pluskinderopvang.nl of
bel 06-15267505

Baby/dreumesgroep
Afgelopen week was het herfstvakantie. We hebben onder andere blaadjes geverfd en
een herfstwandeling gemaakt. Wat zien we veel gekleurde bladeren, kastanjes, eikels
en paddenstoelen.
Ook zingen we veel herfstliedjes:
Eekhoorn, eekhoorn
met je lange staartje
Eekhoorn, eekhoorn
Springt met een vaartje.
Tikke, takke tomen,
Roetsj….
In de bomen.
Met de herfst sensory bottles wordt ook volop gespeeld. Zo ervaren de kinderen de
kleuren en vormen die bij de herfst horen.
We zien de laatste tijd dat steeds meer kinderen een ontbijt meekrijgen naar de
opvang.
We merken dat dit onrust brengt op de groep voor de kinderen en de pedagogisch
medewerkers en willen u dus vragen om ervoor te zorgen dat uw kind thuis al heeft
ontbeten.
We nemen u even mee in ons werkplan:
•
•
•

7.30-9.00 Brengmoment en tijd voor overdracht. Tijdens het brengmoment is er
tijd voor vrij spel. De kinderen krijgen verschillende materialen aangeboden.
9.00- 9.15 Start van de dag. We zingen het opruimlied en gaan gezamenlijk
opruimen.
9.15 Fruit en drinkmoment. De fruithappen worden vers klaar gemaakt, er wordt
fruit in stukjes gesneden aan tafel. We drinken water of thee bij het fruit.

Alle medewerkers willen graag tijdens het brengmoment de tijd nemen voor een
overdracht voor elk kind, en elk kind op gang kunnen brengen om tot spel te komen.
Dit gaat het beste door op de grond tussen de kinderen te gaan zitten, zodat de pm-er
beschikbaar is voor alle kinderen.
We hopen op uw begrip.

Peutergroep
Herfst, herfst wat heb je te koop?
Daar komen de peuters wel achter met
ons thema “Herfst”.
Er staat een sensorische bak op de
groep waarin wij een herfstbos hebben
gemaakt van mos, houten schijfjes,
kastanjes, dennenappels, herfst
blaadjes en paddenstoelen. Kortom
alles waarmee zij kennis kunnen
maken met wat de herfst allemaal te
bieden heeft.
Wij genieten nog van het mooie weer en zien buiten wel duizend kilo bladeren op een
hoop.
BSO
Helaas zit de vakantie er op. We hebben veel verschillende activiteiten gedaan, onder
andere een mini hut maken. Deze hebben de kinderen zelf mogen knutselen van
emmertjes en gevonden stokjes. Ook hebben we samen met de kinderen vuur
gemaakt! En nee niet met een aansteker maar met een vuursteen. We kregen allemaal
een broodje en mochten deze boven het vuur houden. Toen gingen we samen met juf
eitjes bakken en knakworstjes braden en hadden we een heerlijke lunch. Donderdag
gingen we met alle Plus locaties met de bus naar Spijkerdorp in Drachten! We hadden
op de locatie al goed geoefend met echte hutten timmeren en gingen dit nu groots
doen. We kregen per groep een hut toegewezen en kregen een bak met spijkers, een
zaag en een hamer, en aan de slag maar! En als we even niet meer wilden timmeren of
zagen konden we de speeltuin in!
Al met al hebben we een erg leuke vakantie gehad met uitdagende activiteiten.

