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Bijdrage Piet
Hoofdluis
Pauze activiteiten
Lampionnen
De week van groep 6
Plus Kinderopvang

Week: 43
Komende maand:
- Peuterdans: 23 okt. 11.00 uur
- Peutergym: 30 okt. 11.00 uur
- Pauze activiteit: 27 oktober
- Pauze activiteit: 3 november

Week 43:
Wij zijn deze week begonnen aan het tweede blok van het schooljaar en het laatste kwartaal van het
kalenderjaar. De herfstvakantie ligt achter ons en in het verschiet liggen Sinterklaas en Kerst. Hoe
wij dit gaan vieren ? Daar zijn commissieleden mee bezig. Deze week herfstachtig weer met regen
en wind. Gelukkig nog droge momenten om buiten te spelen. De afgelopen week werden wij
geconfronteerd met nieuwe maatregelen vanuit de regering inzake het terugdringen en het beheersen
van het Corona Virus. Wij mogen in ons pand opvang en onderwijs blijven uitvoeren en nemen daar
de genoemde restricties in acht. Vooral het onderwijs is gericht op het lesgeven aan de jaargroepen.
Excursies, gastlessen en dergelijke zijn afgezegd. Veelal worden dit de kersen op de taart genoemd
voor de kinderen , maar wij ervaren nu veel rust, vanwege het lesprogramma in het eigen
groepslokaal. Ik verwacht bericht van ouders en verzorgers mocht er binnen het gezin familieleden
getest worden en er andere Corona gerelateerde omstandigheden zich voordoen. Bovenaan dit
bericht bij het kopje ‘Komende maand’ staan nagenoeg geen activiteiten. Wij maken nu weer
gebruik van ‘teams’ voor overleggen, besprekingen en vergaderingen. Het toelaten van externen
gaan wij zoveel mogelijk beperken.

Piet
Hoofdluis:
Normaliter worden onze leerlingen per groep gecontroleerd op hoofdluis in het eigen gebouw door
vrijwilligers. Dat is de regel na elke schoolvakantie. Onze vraag is , om dit in de thuissituatie zelf te
controleren. In het eerste deel van dit schooljaar geen meldingen gehad van hoofdluis. Wellicht is dit
dan één van de voordelen van de Corona maatregelen ! (?). Bij constatering van hoofdluis, graag een
bericht naar de groepsleerkrachten . Bij voorbaat dank.

Pauze activiteit:
Dit vraagt enige uitleg. Stagiaires van MeppelActief komen op drie momenten na de herfstvakantie
op het schoolplein tussen 10.15 en 10.45 uur spel- en speelactiviteiten doen met de aanwezige
kinderen. Dit zijn jaarlijks terugkerende activiteiten waaraan de kinderen vrijwillig en vrijblijvend
aan mee kunnen doen.

Lampionnen:
Mijn oog viel op een artikel in Het Dagblad van het Noorden afgelopen woensdag over lopen met
lampionnen in het kader van Sint Maarten op woensdag 11 november aanstaande. Is het lopen met
lampionnen langs de deuren wel medisch/ ethisch verantwoord ? Als jij aanbelt bij een willekeurig
adres, weet je niet welke persoon opendoet , of wil opendoen voor ‘vreemden’ . Is het wel
verantwoord kinderen te laten zingen, dan wel ouders mee te laten zingen bij erg jonge kinderen op
een willekeurig adres ? Het vieren van Sint Maarten op deze woensdag laten wij aan de ouders over.
Het eventueel maken / construeren van een lampion is voor de medewerkers van ons kindcentrum
nog in overweging.
Wie had gedacht , dat wij over dergelijke zaken bewust moeten nadenken ? In de nabije toekomst
hebben wij met twee andere traditionele feesten te maken , namelijk Sinterklaas en Kerst. Binnen
onze organisatie zijn daar twee commissies mee bezig. Wellicht moet er gedacht worden in
alternatieven. In mijn optiek is er voor elk probleem een oplossing. U hoort van ons.

De week van groep 6

We zitten volop in de herfst. Natuurlijk hebben we de
herfstvakantie er net opzitten. Ook in de klas werken we aan de herfst. We doen rekenactiviteiten die
te maken hebben met de herfst en zetten onze ogen even goed aan het werk door het zoeken naar
verborgen herfstfiguren.

We zijn ook bezig met het kweken van onze eigen paddenstoelen: champignons! We zijn heel erg
benieuwd wat het eindresultaat zal zijn😊. Twan uit groep 6 mocht potgrond in de kweekbak met
compost doen, nadat de grond goed vochtig gemaakt was. De potgrond werd goed verdeeld. In de
compost zaten sporen van champignons. Nu is het wachten op he groeien van de champignons in
het kweekbakje.

We hebben helaas allemaal te maken met de coronamaatregelen. Gelukkig kunnen we onder die
omstandigheden nog wel naar het zwembad voor Swim2play. Nog twee keer en dan zit onze
Swim2play-reeks erop. We genieten er volop van!
Namens groep 6, iedereen een goed weekend en probeer een beetje te genieten van de herfst😉!
Want de herfst heeft vele mooie gezichten.

● Aankomend weekend gaat de klok een uur terug. Omdat het op tijd donker zal zijn, spelen we aan het eind
van de dag niet meer buiten. Daarom willen we van u vragen, om op het raam te kloppen van de groep
waarin u kind zit. Kinderen van de BSO graag ophalen bij de ingang op het schoolplein. Zorg evt. dat u een
paraplu bij u heeft op een regenachtige dag. Het kan zijn dat u even moet wachten voordat wij met uw kind
naar buiten komen i.v.m. het ‘klaarmaken voor vertrek’.
● Wij snappen heel goed dat het soms lastig is om afscheid te nemen van uw kind, maar we willen u er
nogmaals op attenderen de 1,5 meter afstand ten alle tijden te waarborgen tijdens de
overdrachtsmomenten. Alvast bedankt.

Peutergroep:
Wat valt er veel te beleven tijdens het thema herfst. Zo ging het thema ook door in de herfstvakantie. We
doen veel verschillende activiteiten, zo voelen we de wind waaien en vangen de wind in een plastic zak! “Het
lijkt wel een vlieger!!” Na een flinke regenbui liggen er enorme plassen op het schoolplein. Met een
regenbroek en regenlaarzen aan, trotseren we de regenplassen! “Dat is leuk!!” We gaan op zoek naar herfst
attributen tijdens een speurtocht rondom het Kindcentrum.” Kijk eens wat ik heb gevonden!” Prachtige
kunstwerken worden er gemaakt met verf en herfstbladeren. Ook hebben we appelmoes gemaakt, “mmm,
lekker hoor!!”

-----------------------Een leuke klei tip voor thuis…
- print onderstaande spin uit
- knip de poten eraf
- lamineer deze of stop het in een glad hoesje
en kleien maar!!

Baby/dreumesgroep:
Fijn om iedereen weer terug te zien na een week herfstvakantie. Wij hebben ons op de opvang in ieder geval
goed vermaakt met een week vol activiteiten.
 Zo hebben we appelmoes gemaakt en natuurlijk geproefd. Mmm dat was lekker!
 Aan onze babygym hebben we herfst elementen toegevoegd, zodat de allerkleinsten kunnen kijken
en voelen de stoffen paddenstoelen en de dennenappels.
 We hebben samen met onze knuffel egel een versje opgezegd:

‘Ritsel ritsel doen de blaadjes,
Ritsel ritsel langs de paadjes.
Ritsel ritsel nog een keer,
egeltje daar ben je weer!’

Wist je dat…
 we er een zelfgemaakt ontdekbord bij hebben gekregen deze week? Hij viel direct in de smaak.
 we deze weken nog veel meer gaan ontdekken over het thema herfst? Zo zijn we deze week al
begonnen met het maken van rolletjes vogelvoer. Hoe voelt dat nou aan? En gaan de vogeltjes het
opeten?

BSO:
Het survival thema van de herfstvakantie zit er weer op. Wat was het weer een toffe week! Zo hebben de
kinderen onder andere vuur gemaakt met magnesiumsticks en daarbij hun eigen broodjes mogen bakken.
We hebben een eigen herfstige camping gemaakt met Kapla. Buiten werden er natuurlijke herfst bomen en
huisjes gemaakt met stoepkrijt, takken en bladeren.
We hebben kastanjes mogen spijkeren aan houten planken en een heuse survival run gedaan in het bos
samen met de BSO kinderen van De Akker. Al met al een geslaagde herfstvakantie met leuke activiteiten,
waar de kinderen en wij positief op terugblikken.
Deze week is er een nieuw thema aangebroken; 'Theater'. Komende week hoort u hier meer over!

