
   

   

   
 

 

Nieuwsbrief 19                                            07-02-2020 
 

 

Beatrix 
De Vissersingel 1, 7942EA Meppel 

www.beatrixschoolmeppel.nl  T: 0522-251716 

 

Geachte ouder(s) verzorger(s) 

Deze week heeft uw kind een luxe tijdschrift ontvangen. In het 

tijdschrift staan 26 mooie verhalen van collega’s die werken bij 

Kindpunt Meppel. Er gebeuren mooie dingen bij de scholen van 

onze stichting (KC de Akker, KC Stadskwartier, KC Het Kompas en 

KC Anne Frank en natuurlijk de Vissersingel) Deze mooie dingen 

willen we graag met u delen. Daarom presenteren wij vol trots 

dit prachtige magazine! 

Neem er de tijd voor om de mooie verhalen van trotse 

onderwijsmensen op uw gemak te lezen! Ik heb in ieder geval 

genoten om de verhalen te lezen en ben er trots op om  

ook mijn eigen verhaal terug te zien op papier! 

 Fijn weekend! 

Liesbeth van Schaik 

 

Nieuw op de website en facebook:  

De nieuwe website www.kindcentrumbeatrix.nl  is online! We zijn 

er lang mee bezig geweest en hebben veel nieuwe dingen kunnen 

plaatsen. We hebben ook informatie over kunnen zetten. Wellicht 

komt u nog ‘gekke dingen’ tegen bij uw bezoek aan de website. 

Wilt u dat doorgeven via: kcbeatrix@kindpunt.nl   ?? Alvast 

bedankt! 

 

 

Belangrijke Data 

10-2-2020 

OUDERGESPREKKEN 

15-2-2020 

Vakantie! 
 

Belangrijke 
mededeling 

 

 

 

 

 

 

U heeft enige tijd geleden via de mail een vragenlijst 

ontvangen.  

Wilt u deze nog invullen? Alvast hartelijk dank! 

Geen mail ontvangen? Vraag op school naar een inlogcode! 

http://www.beatrixschoolmeppel.nl/
http://www.kindcentrumbeatrix.nl/
mailto:kcbeatrix@kindpunt.nl


   

   

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kanjer van de week: Fabiënne: Groep 7-8 werkt 

sinds deze week met Snappet (volgende week 

uitgebreide informatie over onze Snappets) Zij 

heeft de meeste doelen gerealiseerd! 

Hobby’s: Paardrijden 

Leukste vak: alle op Snappet 

Liefste:  Gewoon de hele dag op Snappet 

 

 

 

 

 

Dokter Bea en dokter Trix 

waren op school. Om te 

kijken wat er ‘beter’ kan in 

het onderwijs! Een spuitje 

voor extra handen in de 

klas helpt al heel goed. De 

kinderen kunnen al heel 

goed zorgen en omzien 

naar elkaar en dat lieten ze 

deze dag zien! Dus geen 

staking maar wel acties bij 

ons op school.  

 

Bedankt voor de support 

die we mochten ontvangen 

van de ouders! 



   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sportinstuif  Voorjaarsvakantie! 

Wanneer?  Donderdag 20 februari        Voor wie?  Kinderen van 2 t/m 7 jaar 

Waar?   Sporthal Koedijkslanden (Zuiderlaan 197,Meppel)   

Organisatie?  Meppel Actief 

Hoe laat?  9.30 uur tot 11.00 uur  

Lasergamen 

Over een paar weken is het alweer zo ver, de lasergame middag!  Meppel Actief & Gezond organiseert op 

donderdag 27 februari, een middag lasergamen voor kinderen uit groep 6 & 7.  

De inschrijflijst zal open gaan op maandag 10 februari omstreeks 15:00 en is te vinden via deze 

link: https://meppelactief.nl/agenda-item/lasergame-middag/.  

Bij de aanmelding kan een voorkeursronde worden aangegeven (ronde 1, 15:00-16:00; ronde 2, 15:45-16:45; ronde 

3, 16:30-17:30). Wees er snel bij!  

Meppel Actief in de pauze 
Op maandag 24 februari, 2 maart en 9 maart, komen studenten van Meppel Actief langs, om 
een Sportieve Pauze Activiteit (SPA) aan te bieden, bij ons op het schoolplein !!  

Mop van de week: 

Pietje heeft een schildpad 

gekregen. Zijn zusje bekijkt 

de schildpad goed en zegt: 

'Haal dat deksel er eens af, 

dan kan ik hem aaien!' 

 
Zondag a.s. in de kerk van de  

Vrije Evangelische Gemeente (Julianastraat 

32) 

Kerk en schooldienst 

10.00 uur 

Van harte welkom! 

Thema: Zorgen voor morgen 

Met verhalen en kunstwerken over de 

schepping en  Noach  

https://meppelactief.nl/agenda-item/lasergame-middag/


   

   

   
 

Schaken 

In de maanden februari en maart, staat er een schaaktoernooi op het programma. Het schaaktoernooi wordt op 

twee woensdagmiddagen, in wijkcentrum de Poele ( Groen van Prinsterenstraat 1A)gespeeld, met de basisscholen 

uit de gemeente Meppel.  

De data zijn: woensdag 26 februari en woensdag 4 maart. 

Beide middagen beginnen de wedstrijden om half twee, de deuren gaan om 13.00 uur open. De eerste middag 

eindigt rond half vijf en de tweede middag rond vijf uur, i.v.m. de prijsuitreiking. 

Dit toernooi wordt georganiseerd voor de groepen 6,7 en 8. Enkele jonge talenten, mogen bij groep 6 meespelen. 

De kosten zijn 6 euro per kind, u kunt dit gepast betalen op 26 februari bij de Poele.  

Per groep zijn er 3 prijzen te verdelen, en zijn er ook drie algemene prijzen. Je kan één prijs per kind winnen. Voor 

alle andere kinderen is er een herinneringsmedaille. Waarschijnlijk mogen twee scholen door naar de regionale 

wedstrijden van de OSBO (oostelijke schaakbond). 

Er worden 12 rondes Zwitsers schaken gespeeld, van maximaal 25 minuten. De winnaar is degene met de meeste 

punten. Eindigt het gelijk? Dan kijken we naar weerstandspunten en dan naar onderling resultaat.  

( weerstandspunten zijn het totaal aantal punten van jouw tegenstanders ) 

Is er na 25 minuten nog geen beslissing gevallen, dan beoordeelt de scheidsrechter de partij. 

Wilt u zich opgeven? Neem contact op met meester Cor ( c.hartholt@kindpunt.nl) 

 

Babygroep/Dreumes/Peuters: 

Deze week kwam de 

schoolfotograaf. Wij mochten 

ook op de foto.  

De fotograaf had een aapje mee 

dat heel gek deed en daardoor 

moesten we steeds erg lachen. 

 

mailto:c.hartholt@kindpunt.nl

