
   

   

   
 

 

Nieuwsbrief   32                                      12-06-2020 
 

Kindcentrum   

KC Beatrix 
De Vissersingel 1, 7942EA Meppel 

www.beatrixschoolmeppel.nl  T: 0522-251716 

 

Geachte ouder(s) verzorger(s) 

Wat heerlijk om de kinderen weer compleet op school te 

hebben! En wat doen ze het goed: in de gangen hoeven we geen 

lijnen en pijlen te hebben want ze houden rekening met de 

volwassenen in de school. De open inloop en de gescheiden 

pauzes zijn ook een prima middel om onnodige drukte te 

vermijden. Vaker handen wassen hoort inmiddels bij het 

dagelijks ritueel en niezen kunnen zelfs de peuters al in hun 

elleboog. 😉 

Voor ons dus weer genieten van mooie momenten en uitspraken 

in de school en op het plein! 

Liesbeth van Schaik 

 

Nieuw op de website en facebook: filmpje presentatie blazersklas! 

Hieronder nogmaals de regels voor thuisblijven van leerlingen 
met klachten (staat ook in de handreiking van het RIVM die u 
vorige week heeft ontvangen) 

Wilt u zelf kritisch zijn wanneer u uw kind naar school laat 
gaan? Alleen samen kunnen we de juiste situatie creëren 
waarin iedereen zich veilig voelt! 

 
 
 
 
 

 

Belangrijke Data 

Pinksteren 

30-6-2020 

Afscheid groep 8 
 

Belangrijke 
mededeling 

De oudergesprekken 
zijn aan het einde van 
dit schooljaar ‘anders’: 
Via de telefoon of via 
een speciale afspraak 
waar de leerkrachten u 
voor uitnodigen. Deze 
laatste zullen in 
uitzonderlijke gevallen 
plaatsvinden. 

Aan het begin van het 
nieuwe schooljaar 
zullen de 
startgesprekken 
plaatsvinden.  

 

 

 
 

http://www.beatrixschoolmeppel.nl/


   

   

   
 

Bericht van de feestcommissie: 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 
Zoals u ongetwijfeld al gelezen 
heeft, gaat juf Liesbeth KC Beatrix 
verlaten als directeur. We willen dit 
niet zomaar voorbij laten gaan en 
nodigen u uit om op 1 juli Liesbeth 
gedag te zeggen. Tussen 11.00 uur 
en 12.00 uur is dit mogelijk buiten 

op het plein bij de tribune.  
 
Hierbij volgen we de richtlijnen van het RIVM en vragen wij u zich 
daar ook aan te houden (afscheid nemen op afstand…. het is niet 
zoals we het wensen, maar het is even niet anders…). 
 
Komt u ook?  
 

 
Formatie/groepsverdeling 2020-2021 

 
Donderdagavond 11 juni is er een Medezeggenschapsraadvergadering. Tijdens deze 
vergadering zal de MR ook goedkeuring geven aan de formatie voor volgend schooljaar. 
Vrijdag 19 juni horen de ouders van alle scholen van onze organisatie  hoe de formatie er 
volgend jaar uitziet. 
De Kinderen zullen op maandag 29 juni kennis maken met de ‘nieuwe’ leerkracht en de     
nieuwe groep voor volgend schooljaar. 
De oudergesprekken zullen plaatsvinden in de week van 22 tot 26 juni. Op 26 juni zullen de 
leerlingen hun rapport meekrijgen. Dit zal een special rapport zijn aangepast op de 
bijzondere periode van maart t/m juni 2020. 

 
 

 

 



   

   

   
 

 

 

 

Prietpraat: 

Juf Liesbeth loopt zonder bril bij de peuters. Peuter: Hee, je hebt je bril niet aan! 

Verontruste leerling over vertrek van juf Liesbeth: “Hoe moet dat nou als alles in de soep 

loopt?” 

Omdenken: “Corona is iets wat maar eens in de misschien wel duizend jaar voorkomt” 

Leerling: “Dan hebben we dus eigenlijk geluk!” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kanjer van de week: Amin uit groep 6. Hij was in 

de blazersklas echt een uitblinker! 

Hobby’s: voetballen 

Leukste vak: Spel maken (programmeren in 

scratch) 

Liefste: Beroemd worden als programmeur bij 

een bedrijf. 

 

 

 

 

 

 

Mop van de week:  
Meester: 'De meeste woorden die met on- 

beginnen, zijn woorden die niet zo positief zijn, 

bijvoorbeeld : ongehoorzaam , onaangenaam 

enzovoort. Kan iemand nog zo'n woord noemen?' 

Jantje: 'Onderwijzer, meester!' 

 



   

   

   
 

 

 

 

 

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 

http://www.meppelactief.nl/alternatieveavond4daagse
https://meppelactief.nl/wpcontent/uploads/sites/2/2020/05/Corona-protocol-Meppel-Actief-1.pdf


   

   

   
 

 

 
 

 
 
 
 

Op de BSO zijn we druk bezig in het thema: typisch Hollands. We maken door verschillende 

activiteiten uit te oefenen nog meer kennis met ons eigen land.  

Deze week hebben we een sjoel competitie gehouden en onze eigen frieten gemaakt!  

 

Ook zijn we druk bezig met de 

voorbereidingen voor komend schooljaar. 

Vanaf dan gaat de BSO werken met 

workshops. In blokken van 4 weken zal er 

dagelijks iets worden aangeboden waar 

de kinderen aan mee mogen doen. Elke 

dag zal er een ander thema op het 

programma staan. In het eerste blok 

starten we in elk geval met fotografie, 

sport en spel, muziek en we hebben 

wekelijks een kinder kookcafé. 

Wij worden al helemaal blij van alles wat er te wachten staat en we kijken er al naar uit 

om samen met de kinderen aan de slag te gaan!   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bent u voor komend schooljaar op zoek naar naschoolse 

opvang en bent u nieuwsgierig wat we allemaal doen op 

de BSO en welke contractsoorten wij bieden? Neem dan 

eens een kijkje op www.pluskinderopvang.nl of neem 

gerust contact met ons op via 0615267541. 

 

http://www.pluskinderopvang.nl/

