
   

   

   
 

 

Nieuwsbrief 20                                            14-02-2020 
 

Kindcentrum   

Beatrix 
De Vissersingel 1, 7942EA Meppel 

www.beatrixschoolmeppel.nl  T: 0522-251716 

 

Geachte ouder(s) verzorger(s) 

 Deze week hebben andere scholen vragen ontvangen over het 

Coronavirus en hoe er mee om te gaan op school. Er is zoveel 

informatie en daardoor zoveel onrust in de maatschappij dat we 

er wel gedwongen worden om erover te denken en te 

communiceren. 

Uiteraard gelden altijd de hygiëneregels van de GGD (en iedereen 

die gezond nadenkt) klik hier voor de website met alle actuele 

informatie. 

Niezen en hoesten in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken 

en regelmatig handen wassen.  

Of we de handen bij de deur, de troostende knuffels achter wege 

moeten laten? We hopen dat het niet nodig is. 

Voor nu vooral: gezond verstand gebruiken! 

Liesbeth van Schaik 

 

Nieuw op de website en facebook: Dronecup 

11 maart voorleeswedstrijd 

16 maart Kindpunt Academy 

25 maart wandelen voor water 

 

Belangrijke Data 

21-3-2020 

Voorstelling 

PLUK inde 

schouwburg 

21-3-2020 

‘Scholenmarkt’ 
 

Belangrijke 
mededeling 

Derde plaats bij dronecup 

wedstrijden 

 

 

 

 

 

http://www.beatrixschoolmeppel.nl/
https://www.ggddrenthe.nl/over-de-ggd/actueel/nieuwsbericht/?tx_ttnews%5Byear%5D=2020&tx_ttnews%5Bmonth%5D=02&tx_ttnews%5Btt_news%5D=400&cHash=e6d9b7b7c7f977d0ea4f2d6c39438854


   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanjers van de week: Osman en Abdellah…maar 

eigenlijk heel groep 7 en 8: zij hebben een 

selectieprocedure gehad wie mee mocht doen 

als afgevaardigde voor de dronecup. De 

kinderen die niet meededen waren supporter. En 

hoe: spandoeken, aanmoedigen en applaus. Ons 

team heeft de derde prijs behaald! 

Liefste: volgend jaar de eerste prijs halen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Mop van de week: 
Slang 

Twee slangen komen elkaar 
tegen in het moeras . ‘Ik hoop 
niet dat ik giftig ben’, zegt de 
ene slang. ‘Hoezo?’ vraagt de 
andere slang. Antwoordt de ene 
slang: ‘Omdat ik net op mijn 
tong heb gebeten!’ 

 

https://www.kidsweek.nl/slang


   

   

   
 

Gastles groep 7 en 8   WANDELEN VOOR WATER  

Op dinsdag 10 maart, staat er in groep 7/8 een gastles 

gepland, rondom wandelen voor water. Op 25 maart gaat 

groep 7 en 8 namelijk ‘wandelen voor water’: 6 kilometer 

wandelen, met op de rug, een rugtas met 6 liter water. Wilt 

u weten voor welk ‘goed doel’ we dit doen? Kijk dan snel op  

Wandelenvoorwater.nl 

 

Gevonden voorwerpen  

Af en toe blijven er spullen liggen in de 

kleedkamer/gymzaal, na de gymlessen 

op woensdag en vrijdag. In het lokaal 

van groep 7/8 staat een bak, onder het 

digibord, met gevonden voorwerpen. 

Komt u daar gerust kijken.  

 

Meppel Actief in de pauze 

Op maandag 9 maart, 
komen studenten van 
Meppel Actief langs, om 

een Sportieve Pauze Activiteit (SPA) aan 
te bieden, bij ons op het schoolplein !! 
 
Workshop groente 
Op dinsdag 25 februari, hebben de 
groepen 1 t/m 8, van onze school, een 
workshop gehad over groente. Desiree, 
van Meppel Actief, heeft in alle klassen 
dingen verteld over groente. De 
leerlingen hebben een quiz gespeeld en 
veel geleerd over groente! 
 
Volleybal  
Donderdag 19 maart organiseert 
Meppel Actief & Gezond in 
samenwerking met Volleybalvereniging 
AZ een volleybal activiteit. De activiteit 
vindt plaats in Sporthal Koedijkslanden 
van  
15:30-17:00. 
Lijkt het jou leuk om een gezellige, 
sportieve middag te hebben?  
Meld je dan nu aan via:  
https://meppelactief.nl/agenda-item/volleybal-middag/. 
Deelname is gratis. Deze activiteit is voor leerlingen uit de groepen 3 t/m 6.  
De poster hangt vanaf maandag 9 maart ook op het sportbord in onze school.  
 

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


   

   

   
 

Voor in de agenda  
Op 17 april gaan de leerlingen van groep 5,6,7 en 8,  van onze school, deelnemen aan de Koningsspelen, op sportpark 
Koedijkslanden.  
U hoort tegen die tijd meer van ons…………. 
Op 29 mei staat de sportdag gepland, voor de groepen 6,7 en 8, op sportpark Ezinge.  
 

Voorleeskampioen 
Anas (groep 7), is de voorleeskampioen van onze school. Woensdag 11 maart , doet hij mee aan de finale in 

de bibliotheek van Meppel. De komende dagen gaan we nog flink oefenen. Veel plezier Anas! 

 

 

 

Jaaropgave PlusKinderopvang 

 De jaaropgave van 2019 staat voor u klaar in uw ouderportaal onder het financieel overzicht 
(op de computer te zien aan de rechterkant en via de telefoon onder de facturen). 

Deze kunt u eenvoudig downloaden voor uw eigen administratie. 

De jaaropgave is reeds door ons verstrekt aan de Belastingdienst. 

 Heeft u nog een vraag, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice  
   via 0522- 726800. 

 
Thema lente  

barst los… 

Hopelijk buiten  

ook!! 


