
   

   
   

 

 

Nieuwsbrief  34                                       26-06-2020 
 

Kindcentrum   

KC Beatrix 
De Vissersingel 1, 7942EA Meppel 

www.beatrixschoolmeppel.nl  T: 0522-251716 

 

Geachte ouder(s) verzorger(s) 

Mijn allerlaatste nieuwsbrief…. 

Na bijna twaalf jaar directeur van de Beatrix  te zijn geweest is 
het tijd voor ‘iets anders’. Tijd om plaats te maken voor een 
nieuwe generatie met nieuwe ideeën en nieuwe plannen voor de 
school.  
Wat zal ik het gaan missen: de knuffels van de kinderen, de 
gesprekken met de ouders, het overleg met collega’s en het 
schoolgebouw… 
Ieder mens, ieder lokaal en iedere hoek heeft zijn verhaal en daar 
neem ik afscheid van. Volgende week hebben we een 
afscheidsfeestje en een leerling merkte al op: “Wat gek…je gaat 
weg en dan vieren we feest…” 
Misschien kunnen we met het feestje verbergen wat we voelen. 
Want afscheid nemen is en blijft lastig! 

Maar hier dan toch voor nu: 

Bedankt voor alles: uw vertrouwen, de samenwerking en de 
gezelligheid! 

@Hugo: zorg goed voor ‘mijn’ school en mijn kids! 

Liesbeth van Schaik 

 

Nieuw op de website en facebook: wipe-out groep 8 

 

 

Belangrijke	Data	

26-6-2020 

Rapport mee 
 

Belangrijke	
mededeling	

Groep 8 heeft 
dinsdag afscheid 
met ouders in het 
wijkcentrum De 
Poele. De 
uitnodiging daarvoor 
hebben de ouders 
persoonlijk 
ontvangen 
 

 

 

 
 



   

   
   

 

  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Terugblik juf Liesbeth… 

Sinterklaasfeesten,  
Kerstfeesten,  

musicals,  

excursies,  

gezelligheid op het plein, 
zwemmen,  

schoolreis 

en nog veel meer! 



   

   
   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wipe out groep 8  
De leerlingen uit groep 8. zijn woensdag 24 
juni, bezig geweest met een wipe out! Op 
het schoolplein van Kindcentrum Het 
Kompas stond woensdagmorgen, een 
heuse wipe out-stormbaan klaar! Leest u 
verder in het artikel uit de Meppeler 
Courant ?  
https://meppelercourant.nl/artikel/1110965/leerlingen-kindcentrum-kindpunt-nemen-met-wipe-out-
afscheid-van-de-basisschool.html 

Kanjers van de week: Alle kinderen van de 
Vissersingel!! Ik ga ze vreselijk missen: Alle 
grapjes, knuffels, gezelligheid, glimlachen, 
tranen….. 

Hobby’s: Feestvieren en buitenspelen 

Leukste vak: Bijna iedereen vindt gym met 
meester Cor wel bovenaan in de top drie staan! 

Liefste: Vakantie vieren  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

	

raadsel van de week:  

Je kunt me niet zien maar als je weet 
wat ik ben dan ben ik er niet meer 
Antwoord:ANTWOORD 
Een geheim! 

 

 



   

   
   

 

 
 

Clinic korfbal  
  
Organisatie?  DOS’46 uit Nijeveen 
Wat?   Korfbalclinic 
Kosten?  Gratis 
Opgeven?          Zie link hieronder  
 
https://docs.google.com/forms/d/11c3SWzd5fHvpKrvI_RNcZjr0mTPEsTeErHH2IEc_P-A/edit 

 
Datum ?  zaterdag 27 juni 
Voor wie ?   zie hieronder 
 
10.00 - 11.00 uur: Clinic voor de F/E/D-jeugd     (=vanaf geboortejaar 2009 t/m 2014) 
11.30 - 12.30 uur: Clinic voor de C/B/A-jeugd    (=vanaf geboortejaar 2003 t/m 2008) 

 
Locatie ?   Sportveldencomplex Tussenboerslanden, Tussenboersweg 8 in Nijeveen 
Corona regels?  Als vereniging houdt DOS’46 zich aan de RIVM richtlijnen, waardoor er geen  

   ouder(s)/ verzorger(s) op het terrein mogen komen. Uw kind wordt  
   opgevangen door 1 van de corona-coördinatoren  
 
 

 

 

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 à gras-/speelveld tussen Brandemaat en Westerd (Oosterboer) à 15:00 – 16:00. 
 
Woensdag à Troelstraplein (Haveltermade) à 15:00-16:00.  
 
Donderdag à  speelveld tussen Frans Halsstraat en Leghorn (Koedijkslanden) à 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 

 



   

   
   

 

 

 

 

 

 
KDV & BSO 

We naderen alweer de laatste week van het schooljaar en deze laten we niet zomaar aan ons voorbij 
gaan. Volgende week staat in het teken van de nationale modderweek! 
We gaan spelen, ontdekken en beleven met modder en zullen ongetwijfeld vies worden!  
graag extra kleding meegeven!!  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZOMERVAKANTIE: Vanaf maandag 6 juli gaat ons thema “op de camping van Pluskinderopvang” van 
start en we gaan echt geweldige dingen doen:  

Ø workshop tipitent bouwen 
Ø stoepkrijt maken 
Ø kampvuur 
Ø workshop tennis 
Ø totempalen maken 
Ø verf spuiten met waterpistolen 
Ø skateworkshop  

* ALLE OUDERS VAN DE BSO HEBBEN HET PROGRAMMABOEKJE INMIDDELS ONTVANGEN.  

De kinderopvang doet natuurlijk ook mee met het thema en ook voor hen staan er geweldige activiteiten 
op het programma:  

Ø picknicken 
Ø verschillende verftechnieken  
Ø tenten bouwen 
Ø water-pad 
Ø blotevoeten-pad 

Het belooft een geweldige vakantie te worden en wij hebben er onwijs veel zin in. 
Bent u ook zo enthousiast en daardoor nieuwsgierig geworden wat wij buiten de vakanties om 
allemaal doen? Neem gerust contact op met onze locatie of stuur een mail naar onze 
locatiecoördinator Linda Veldman voor informatie of het maken van een afspraak: 
l.veldman@pluskinderopvang.nl : 0615267541 
 
 



   

   
   

 
 


