
   

   

   
 

 

Nieuwsbrief 16                                             17-1-2020 
 

Kindcentrum   

KCBeatrix 
De Vissersingel 1, 7942EA Meppel 

www.beatrixschoolmeppel.nl  T: 0522-251716 

 

Geachte ouder(s) verzorger(s) 

We zitten precies op de helft van het schooljaar. 19 weken van de 38 

schoolweken. Dat betekent een periode van de stand van zaken 

opmaken in de groep. Weer een periode extra aandacht aan de gouden 

weken waarin we de banden in de groep zo positief mogelijk willen 

hebben. Door spelletjes, oefeningen en heel veel samenwerken komen 

we tot de beste versie van de klas. 

Ook met de leerstof houden we de vinger aan de pols: de toetsperiode 

gaat binnenkort van start en de kinderen mogen laten zien wat ze 

kunnen en kennen. De uitslagen van de toetsen gebruiken we om te 

kijken waar de leerkracht nog leerstof en of uitleg moet bieden. Maar 

ook wie al vooruit kan werken. 

Uiteraard blijft de toetsperiode een momentopname en ontwikkelt uw 

kind zich misschien rondom de toetsen nog heel anders dan gedacht….de 

leerkrachten blijven altijd alert op de juiste aanpak. In de komende 

gespreksronde zult u op de hoogte gebracht worden van de 

toetsuitslagen. 

Fijn weekend! 

Liesbeth van Schaik 

 

Nieuw op de website en facebook:  

  

 

 

 

 

 

 

Belangrijke Data 

15-1-2020 

Peutergym 

24-1-2020 

Vieve Brass 
 

Vrijdag 24 januari 
hebben de kinderen 
van de bovenbouw een 
concert op school. Zij 
gaan luisteren en 
kijken naar een orkest 
dat bestaat uit zes 
jonge mensen. 

Het betreft het 
Bevrijdingsorkest dat de 
komende periode op 
verschillende scholen een 
bezoek brengt. Het 
concert is gemaakt ter ere 
van 75 jaar bevrijding. 

Wij mogen het orkest 
ontvangen vanuit ‘Meer 
muziek inde klas’ 

 

 

 

 

 

http://www.beatrixschoolmeppel.nl/


   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Schoolfotograaf  

Maandag 27 januari komt de schoolfotograaf bij ons op school. 

Er is een formulier meegegeven waarop u kunt aangeven of u 

een broer/zusfoto gemaakt wilt hebben. U krijgt het formulier 

terug met het tijdsblok van een kwartier tussen 14.30-15.30 uur 

waarop u aanwezig moet zijn. (zo hoeft u niet heel lang te 

wachten met uw baby of peuter) Graag formulier inleveren tot 

22 januari. U krijgt het formulier retour met een tijdstip.  

 

 

 

 

Kanjer van de week: Levi uit groep 6: Hij is een 

super tekentalent. Daarnaast is Levi ook heel 

gezellig en grappig!  

Hobby’s: voetballen en basketbal 

Leukste vak: gym van meester Cor (daar is hij 

ook heel goed en snel in!) 

Liefste: “Dat ik net zo goed kon lezen als 

tekenen” 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mop van de week: 

Een oen staat onder de 

douche en vraagt: 'Mam, 

waar staat de shampoo?' 'Op 

de bovenste plank in de 

groene tube', zegt zijn 

moeder. Dan zegt de oen: 

'Die is voor droog haar en 

mijn haar is al nat.' 

 

Sportkleding  

Op woensdag en vrijdag hebben de 

leerlingen van onze school, gym in de 

gymzaal. Het gebeurt af en toe, dat 

leerlingen geen gymkleding bij zich 

hebben, of dit vergeten. Zullen we er 

samen op letten en voor zorgen, dat 

leerlingen op genoemde dagen, 

sportkleding bij zich hebben? Alvast 

bedankt voor uw medewerking 



   

   

   
 

 

website 

PlusKinderopvang heeft een nieuwe 
website!   Zelfde adres, compleet nieuw 
jasje. 

Via www.pluskinderopvang.nl ga je 

eenvoudig naar het ouderportaal of kun 
je de kosten berekenen via de rekentool. 

Babygroep: 

We ontdekken wat er allemaal aan ons lichaam zit. We zingen liedjes over handen en 

voeten en kietelen over onze buik. 

Dreumes/Peuters: 

Thema; je lichaam.  

Raai heeft zich zeer gedaan. We gaan hem goed verzorgen en plakken op zijn zere plekken 

allemaal pleisters. Hij moet nu wel steeds begeleid worden naar zijn plekje. 

BSO: 

Afgelopen week zijn we gestart met thema ‘Koning Winter’. 

We kunnen door middel van QR codes allemaal leuke 

opdrachten doen. Zo leren we breien. En dat is nog best 

moeilijk. Vol verbazing zien de kinderen dat ze al op jonge 

leeftijd iets kunnen breien.   

Vanmiddag (woensdag 15 jan)gingen wij koken. We 

hebben smoothies geproefd die van mij was erg lekker! ; 

zo verteld Lenn.  

Ook hebben we groentesoep gemaakt waarbij wij de groentes vers hebben 

gesneden. En heerlijk verse fruitspiesjes, de fruitsoorten mochten we zelf kiezen. Het 

was een erg gezellige middag onder leiding van Bart Gouma culinair. 

 

http://www.pluskinderopvang.nl/

