
   

   

   
 

 

Nieuwsbrief 31                                            5-06-2020 
 

Kindcentrum   

KC Beatrix 
De Vissersingel 1, 7942EA Meppel 

www.beatrixschoolmeppel.nl  T: 0522-251716 

 

Geachte ouder(s) verzorger(s) 

 Deze week heeft u een brief ontvangen over de tweede start op 8 

juni met alle kinderen. 

Vol vertrouwen gaan we aan het werk in de nieuwe setting: De 

RIVMcijfers zijn niet ernstig beïnvloed door het feit dat de 

kinderen weer naar school zijn gegaan. Dat geeft ons alle hoop 

voor de komende periode dat het goed gaat. 

Sommige gezinnen zitten in een iets complexere situatie maar ook 

de meeste gezinnen met iemand met een vitaal beroep kunnen 

hun kinderen weer met minimaal risico naar school laten gaan. 

We kijken er dan ook naar uit (en de kinderen helemaal) om elkaar 

weer te ontmoeten zoals het hoort…met volle klassen en iedereen 

op zijn eigen plek! 

In groep 7-8 zijn wat lege plekken want de Syrische kinderen zijn 

naar een speciale taalklas in Hoogeveen overgestapt. We hebben 

nog een afscheidsmoment ingepland maar daar hebben we mee 

gewacht tot we zo compleet mogelijk afscheid zouden kunnen 

nemen. 

Fijn weekend en…ik kan niet wachten tot maandag!! 

Liesbeth van Schaik 

 

Nieuw op de website en facebook: laatste aflevering Kindpunt.tv 

 

Belangrijke Data 

Pinksteren 

8-6-2020 

Allemaal weer 

naar school! 
 

Belangrijke 
mededeling 

In de bijlage de 
nieuwsbrief van 
Meppel Actief 

Of klik hier 
 

En…Afscheid van juf Ada 

(vrijwilliger van onze 
school) 

 

KIJK ALLE AFLEVERINGEN TERUG OP 

YOUTUBE!! KINDPUNT.TV 

http://www.beatrixschoolmeppel.nl/
file://///beatrix02/mapomleiding/Personeel/directie/Downloads/nieuwsbrief-meppel-actief-mei-2020.pdf


   

   

   
 

Trefwoord 

De thema’s van onze Godsdienstmethode worden al lang van te voren vastgelegd. Als dan de eerste weken van juni 

het thema ‘Protesteren’ is, is dat wel heel toepasselijk. 

Bijbelverhalen waarin mensen hun stem (moeten) laten horen, liedjes waarbij kinderen aan het denken worden  

gezet en bijpassende gebeden. Uitleg over allerlei vormen van Protest.  Dat ze in deze week van vredesprotesten 

over de hele wereld zo toepasselijk zouden zijn konden we niet bedenken…. 

Goede God 
 
Vandaag willen we u graag bedanken 
Voor misschien wel het meest bijzondere 
Dat we als mens hebben gekregen van U; 
Onze liefde voor anderen in de wereld 
 
Dank u wel voor ons hart 
Dat openstaat voor wie onze liefde  
Aandacht en zorg nodig heeft 
Voor kinderen die het moeilijk hebben 
Die moeten vluchten voor geweld 
 
Dank u wel voor ons verstand 
Zodat we kunnen begrijpen voor wie we moeten opstaan 
Voor al die mensen 
Die zelf geen stem hebben  
Om voor zichzelf op te komen 
 
God help ons om samen sterk te staan 
Om hand in hand ons protest te laten horen 
Tegen die dingen die onze wereld oneerlijk maken 
Geef ons de kracht om te durven protesteren 
Ook als anderen dat soms moeilijk maken 
 
Wij danken u voor de kansen die we krijgen  
Om een mooie bijdrage te leveren aan geluk, 
Veiligheid en rechtvaardigheid voor iedereen  
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Afscheid van juf Ada 

We hebben vorige week ook afscheid genomen van Juf 

Ada. Juf Ada kwam vier jaar lang als vrijwilliger bij ons 

op school. Zij werkte met de Syrische kinderen en heft 

hen heel veel geleerd: vooral Nederlands lezen, 

spreken en schrijven. Ze stopt hiermee nu ook de Syrische kinderen in Hoogeveen naar 

school gaan.  

 

Kanjer van de week: De jongens van de bouw…in 

groep drie zijn Sander, Marvin en Davinho druk 

bezig geweest met een enorm bouwwerk. 

Hobby’s: lekker bouwen! 

Leukste vak:  vrij spelen 

Liefste: iedere dag tijd  

voor vrij spelen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Mop van de week:  

Geert komt te laat op school. De juf vraagt: 

‘Waarom ben je te laat, Geert?’ ‘Nou,’ zegt Geert, ‘ik 

droomde over voetbal!’ De juf kijkt streng en zegt: 

‘Dat is toch geen reden om te laat te komen?’ Zegt 

Geert: ‘Nee, juf, maar we hadden verlenging!’ 

 



   

   

   
 

Korfbalactiviteit → donderdag 11 juni  

Meppel Actief organiseert in 

samenwerking met Meko´74 een korfbal 

middag op het kunstgrasveld bij Meko´74 

(Sportpark Koedijkslanden).  Zit jij in 

groep 1 t/m 8? Dan ben je van harte 

welkom bij deze leuke activiteit. Het vindt plaats op 11 juni en begint om 15:30 uur en 

eindigt om 17:00 uur. Overleg even met je ouder(s) / verzorger(s), vraag toestemming 

en…..meld je aan via: https://meppelactief.nl/agenda-item/korfbal-middag/ 

De poster van deze activiteit hangt vanaf maandag 8 juni op het sportbord, in de gang van 

onze school. 

Alternatieve Avond4Daagse  

Dit jaar wordt er geen Avond-4-daagse gelopen in Meppel……maar Drenthe Gezond geeft 

samen met de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN), de mogelijkheid aan de 

kinderen in Drenthe om de alternatieve Avond4daagse te lopen. Samen met het gezin 

kunnen kinderen in één week, tot 1 juli, vier verschillende routes lopen van 5 of 10 

kilometer. Met een app kunnen de routes geregistreerd worden en dan krijgen de 

deelnemers een officieel wandeldiploma van KWBN. Meer informatie is te vinden via: 

www.meppelactief.nl/alternatieveavond4daagse  

 

 

 

 

Wijksport Meppel Actief  

Meppel Actief biedt wijksport aan. Hieronder de locaties en tijdstippen  

 

Maandag → gras-/speelveld tussen Brandemaat en Westerd (Oosterboer) → 15:00 – 16:00. 

 

Woensdag → Troelstraplein (Haveltermade) → 15:00-16:00.  

 

Donderdag →  speelveld tussen Frans Halsstraat en Leghorn (Koedijkslanden) → 15:00- 16:00  

 

Let op → Natuurlijk houdt Meppel Actief ook rekening met de maatregelen rondom corona. Er is een 

coronaprotocol te vinden op: https://meppelactief.nl/wpcontent/uploads/sites/2/2020/05/Corona-

protocol-Meppel-Actief-1.pdf 

Klik hier voor de hele 

nieuwsbrief van Meppel Actief 

http://www.meppelactief.nl/alternatieveavond4daagse
https://meppelactief.nl/wpcontent/uploads/sites/2/2020/05/Corona-protocol-Meppel-Actief-1.pdf
https://meppelactief.nl/wpcontent/uploads/sites/2/2020/05/Corona-protocol-Meppel-Actief-1.pdf
file://///beatrix02/mapomleiding/Personeel/directie/Downloads/nieuwsbrief-meppel-actief-mei-2020.pdf


   

   

   
 

 

 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

Vanaf 8 juni gaan alle kinderen van 4-12 weer volledig naar de basisschool en zijn op hun reguliere contractdagen 

weer van harte welkom op de buitenschoolse opvang. Het ‘normale’ opvangritme is weer van kracht, maar wel met 

dezelfde aandachtspunten & corona huisregels.  

Wij herinneren u graag aan de volgende  aandachtspunten die minimaal tot de zomervakantie van kracht blijven: 

 Het halen en brengen blijft buiten plaatsvinden.  

Dit geldt zowel voor het kinderdagverblijf als de BSO.  

 

 Laat kinderen door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar 

geen opvang gebruiken. Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. via digitale weg 

of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen.  

 

 Per 8 juni komt noodopvang te vervallen. Heeft u naast uw contractdagen meer opvang nodig, kunt u dit 

aanvragen via het ouderportaal.   

 

 De dagdelen tijdens de coronaperiode kunnen niet geruild worden. 

Voor het KDV geldt deze periode van 16 maart tot 11 mei. 

Voor de BSO geldt deze periode van 16 maart tot 8 juni. 

 De regels omtrent verkoudheidsklachten blijven van kracht.  
- Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of 
verhoging tot 38 graden Celsius 
- Heeft 1 persoon uit uw huishouden koorts? Dan blijft het hele gezin thuis.  
- Twijfelt u of uw kind met een chronische verkoudheid mag komen? neem dan contact op met de 
locatiecoördinator.  
- We willen u met klem verzoeken uw kind NIET te brengen wanneer het een koortsverlagende zetpil heeft 
gehad. 
- Bij twijfel over de gezondheid van een kind kan een medewerker u bellen om uw kind op te halen. 

Naast onze huisregels volgen wij het protocol kinderopvang dat is opgesteld door de Brancheorganisatie 

Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in 

samenspraak met SZW. Lees hier het volledige protocol: 

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2020/04/24/protocol-heropening-

kinderopvang 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de locatiecoördinator van uw locatie of de afdeling Klantenservice 

via 0522 -726800. 

Met vriendelijke groet, 

Marijke Toering 

directeur PlusKinderopvang 

Belangrijke 

informatie 

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2020/04/24/protocol-heropening-kinderopvang
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2020/04/24/protocol-heropening-kinderopvang

