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Kindcentrum   
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Geachte ouder(s) verzorger(s) 

 Twee weken achter de rug…weken met een gouden randje! Mooie 

momenten en lieve situaties om trots op te zijn. Ouders die klaar 

staan om te rijden, mee te fietsen of haren te controleren. Het lijkt 

zo gewoon maar wij waarderen het enorm! 

Deze weken zijn we ook weer gestart met het nieuwe thema van 

Trefwoord, onze godsdienstmethode. Het thema deze week is 

‘reizen’. Er komen mooie verhalen en liederen aan bod en de link 

met de bijbel wordt gelegd. We merken dat er Islamitische 

kinderen zijn die moeite hebben met het meezingen van de 

liederen of het praten over de verschillende vormen van geloven. 

We willen aan het begin van dit schooljaar benadrukken dat we 

een Christelijke basisschool zijn en dat we daar trots op zijn. We 

dragen dat ook uit door onze manier van werken en de invulling 

van de lessen. Het wordt een heel lastige situatie wanneer 

kinderen aangeven dat ze niet mee mogen zingen of niet willen 

luisteren naar verhalen die bij een ‘ander’ geloof horen. 

Wilt u met uw kind in gesprek gaan over wat het betekent om niet 

gelovig of andersgelovig te zijn op een christelijke school? 

Aanpassen en meedoen hoort erbij, respecteren van het christelijk 

geloof betekent nog niet dat je christelijk moet zijn…. 

Huiswerk om over na te denken! 

Liesbeth van Schaik 

 

 

Belangrijke Data 

9-9-2019 

STERGESPREKKEN 

23-9-2019 

Medezeggenschapsraad 

vergadering 

 

Belangrijke 
mededeling 

Hoofdluis 

De moeders hebben weer een 
controle gedaan van alle 
koppies in de school.  

We waren luisvrij! 

Super fijn!! 

Om het zo te houden is het 
goed om regelmatig te 
controleren thuis. 

Volgende controle op school is 
na de herfstvakantie. 

 

 

 

 
 

Truus is ziek! Deze week werd Truus opgenomen in het 

ziekenhuis vanwege een ernstige wondinfectie. Gelukkig 

is ze inmiddels thuios maar ze zal nog een paar weken 

moeten herstellen! Beterschap Truus!!! 

(Kaartje?  Wanneer u deze op school afgeeft zorgen wij 

dat deze bij Truus bezorgd wordt) 

http://www.beatrixschoolmeppel.nl/


   

   

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dans Sportweek 

 

Waar? Droog = plein 
                       Regen = gymzaal  
Wat?  Dansen 
Publiek? U mag komen kijken! 
Wanneer? Vrijdag 20 september  
Waarom?  De nationale sportweek is begonnen & week van het kindcentrum 
Wie?  Groep 1 t/m 8  
Hoe laat? 8.30 uur tot 8.40 uur 
Met wie? Meester Christian en meester Cor  

Kanjer van de week: Truus! Zij heeft deze week in 

het ziekenhuis gelegen en is erg ziek geweest 

door een wondontsteking. Maar ze is gelukkig 

weer thuis en een heel goede patiënt. 

Hobby’s: Comicbeurzen bezoeken 

Liefste: snel weer beter worden!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

https://www.kidsweek.nl/rapport


   

   

   
 

Week van het Kindcentrum 

Een nieuw initiatief van PCBO Meppel, PlusKinderopvang en TrEf 

Onderwijs is de week van het Kindcentrum.  

We vieren het 5-jarig bestaan van onze succesvolle 

Kinderopvangorganisatie PlusKinderopvang. 

Binnen onze kindcentra zijn we 1 team binnen onderwijs en opvang. 

Samen zijn wij er voor kinderen van 0-12 jaar. 

PlusKinderopvang is inmiddels gevestigd in 4 Kindcentra van PCBO en 

in 3 TrEf locaties.  

Tijdens de week van het Kindcentrum vinden er verschillende 

festiviteiten plaats. 

Zo krijgen alle kinderen een voorstelling aangeboden door 

theatergroep ‘Anders nog iets’. 

Er worden kunstwerken gemaakt op de locaties die tentoongesteld 

worden in etalages van winkels in de Hoofdstraat en Woldstraat in 

Meppel.  

Hier wordt een prijsvraag aan gekoppeld waaraan iedereen kan 

deelnemen.  

De week wordt afgesloten met een jubileumfeest voor al het 

personeel.  

 

 

 



   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(foto’s: onze BSOruimte hebben we alvast mooi versierd! /Bouwwerk van Marvin: hij leert dat van …zijn moeder/ 

Weer of geen weer: Lekker naar Meppel Actief!) 

 

Het thema van deze periode is bij de 

kleintjes… 

HUISDIEREN! 

Alle soorten huisdieren: klein, groot, zacht, stekelig, glad, ruw, lief of 

griezelig…ze komen aan bod! 

Uw kind mag een knuffel of een foto van zijn/haar knuffel meenemen. 

De 8plussers werken aan de startweken en doen heel stoere dingen. 

Ook komt de week van het kindcentrum eraan…spannend! 

 

Voor school en na school (VSO en BSO) mogen de kinderen via de zij-

ingang naar binnen komen. Deze deur is altijd open en de kortste weg 

naar de leiding die al op iedereen wacht!  

Bij het ophalen is dat de handigste deur omdat de leerkrachten de 

andere deuren vaak al afsluiten voor de veiligheid. 

 

 

 

 

 


