
   

   

   
 

 

Nieuwsbrief 20                                            14-02-2020 
 

Kindcentrum   

Beatrix 
De Vissersingel 1, 7942EA Meppel 

www.beatrixschoolmeppel.nl  T: 0522-251716 

 

Geachte ouder(s) verzorger(s) 

 Na een korte, intensieve periode met hard werken en toetsen 

hebben we lekker vakantie. Even uitblazen en uitrusten. Tijd om 

lekker te luieren, een boek te lezen of niks te doen. Groep 7/8 

heeft een prachtig leesboek gekregen: De koning van Katoren. 

Een spannend boek die hoort bij de klassiekers in de 

kinderliteratuur maar vooral superspannend om lekker bij weg te 

dromen! 

De vragenlijst voor ouders is per abuis in het systeem niet 

verzonden naar de e-mailadressen. De mail is pas vandaag 

verzonden en de link zal beschikbaar staan tot eind februari. 

Wilt u de vragenlijst voor ons invullen? Alvast bedankt! 

Liesbeth van Schaik 

 

Nieuw op de website en facebook:  

Vakantierooster 2020-2021 

 

 

Belangrijke Data 

17-2-2020 

Vakantie! 

24-2-2020 

Weer naar 

school 
 

Belangrijke 
mededeling 

Deze week heeft uw 
kind zijn of haar rapport 
mee gekregen. Een 
rapportage van een 
periode die we 
afgesloten hebben met 
toetsen. 

Wat zijn we trots op alle 
kinderen die hard 
gewerkt hebben om 
weer een stap verder te 
komen in hun 
ontwikkeling! 

 

 

 
 

http://www.beatrixschoolmeppel.nl/


   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanjer van de week: Amira bij de peuters. Ze vond 

het in het begin niet zo leuk dat mama weer weg 

ging maar ze is nu helemaal gewend. 

Hobby’s: Spelen  

Leukste vak: Huishoek 

Liefste: Kleuren op het digibord 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Mop van de week:  

Vader: “Jantje, laat me 

je rapport eens zien!” 

Jantje: “Dat kan niet, ik 

heb hem aan een 

vriend geleend. Die 

wilde zijn ouders eens 

flink laten schrikken.” 



   

   

   
 

 

“Lezen, doe het elke dag!” 

Op al onze groepen van het kinderdagverblijf is lezen een vast onderdeel in ons 

dagprogramma.  

Dat begint al bij de jonge kinderen van de babygroep. 

Jaarlijks vullen wij een boekstart monitor in om de leescultuur binnen onze locatie te 

meten en doelen te stellen voor het nieuwe jaar.  

In onderstaand filmpje is mooi te zien hoe wij dit samen met de bibliotheek oppakken en 

hoe we dit inzetten op de werkvloer 

https://youtu.be/pgVVXyGDxGY 

Peuters: 

Afgelopen periode hebben wij gewerkt met het thema je lichaam. 

We hebben veel geleerd met elkaar en hebben leuke activiteiten gedaan. Hebben jullie ze 

gezien op onze facebookpagina? 

Je kan ons vinden op Pluskinderopvang Meppel! 

We hebben afgelopen dinsdag het thema afgesloten met een bezoekje aan het 

consultatiebureau. 

Alle kinderen mochten een knuffel meenemen en deze hebben we gewogen en gekeken 

hoe groot ze zijn. Groeien ze net zo goed als ons?  

Daarna nog even spelen en even controleren  

of alles met juf Linda ook goed is.  
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/pgVVXyGDxGY


   

   

   
 

Bso: 

NA DE VOORJAARSVAKANTIE GAAN WIJ OP DE BSO WERKEN MET VERSCHILLENDE 

TECHNIEKEN.  

Dit is een heel breed project en duurt tot de meivakantie. We gaan samen heel veel 

technieken ontdekken en beleven. Dit kan creatief zijn, maar ook sportief of in de keuken.. 

We verklappen er een paar:  

WORKSHOP GRAFFITI SPUITEN 

 

 

 

 

 

 

 

 WE GAAN EEN PAAR KEER NAAR DE TESSISBAAN OM TENNISLES TE KRIJGEN 

Meppel Actief in de pauze 

Op de volgende momenten komen 
studenten van Meppel Actief langs om 
een Sportieve Pauze Activiteit (SPA) aan 
te bieden bij ons op het schoolplein. 
Maandag 24 februari, 2 en 9 maart, in 
de pauze van 10:15 tot 10:30.  
Dit is naast onze wekelijkse pauzeactiviteiten door MA op dinsdag. 

4 maart Dronecup 

4 maart doen onze leerlingen weer mee met de drone-cup van stichting Kindpunt. Er zijn 
al prachtige hindernissen gemaakt waar de drones langs en door moeten vliegen. De 
kinderen van de verschillende groepen hebben al vliegles gehad en zijn zich aan het 
voorbereiden voor de cup. 

Meppel Actief heeft ook een nieuwsbrief. Kijk op onze (nieuwe) 

website voor de digitale versie! 


