
 
 

20 november 2020 

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s) 
 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 8 van het schooljaar  
2020 - 2021 
 
 

Oudertevredenheid 
De afgelopen twee weken kon de oudertevredenheidslijst 
ingevuld worden. Dank voor het invullen en de moeite die u 
genomen heeft. We zullen de komende periode gebruiken 
om de gegevens te verwerken en te analyseren. De 
uitkomsten zullen we bespreken in de 
medezeggenschapsraad en de school advies commissie.  
 
 

Schoolfruit 

Op woensdag t/m vrijdag wordt er de komende maanden 
schoolfruit aangeboden, behalve als er specifieke activiteiten 
georganiseerd zijn zoals Sint en Kerst. We werken mee aan 
dit project omdat we het belangrijk vinden dat kinderen 
bewust worden van een gezond voedingspatroon. Daar 
hoort het eten van groente en fruit bij. We moedigen de 
kinderen aan om ook eens een stukje groente of fruit te 
proberen als ze het niet kennen. Het eten van groente en 
fruit verplichten we niet. 
In de groepen hebben we het belang van gezonde voeding 
besproken. We hebben daarbij afgesproken dat de kinderen 
op woensdag t/m vrijdag het schoolfruit aangeboden 
krijgen, voor de grote eters is een aanvulling op het fruit 
hapje natuurlijk goed. Maar indien dit nodig is wel het liefst 
zo gezond als mogelijk. Via de Parro-app krijgt u wekelijks 
een berichtje met informatie over welk fruit op welke dag 
aangeboden wordt. 
We vragen de kinderen om eerst het fruit op te eten en 
daarna pas de eventuele (gezonde) aanvulling. Wilt u dit 
thuis ook met de kinderen bespreken en er zorg voor dragen 



 
 

dat de kinderen zo veel als mogelijk gezonde voeding mee 
naar school nemen? 
 

Sinterklaas 
Vrijdag 4 december is het groot feest, namelijk: Het 
Sinterklaasfeest! Sint en zijn pieten komen ook dit jaar weer 
bij ons langs, maar niet met een intocht. We vieren dit 
schooljaar het feest helaas niet met ouders erbij. 
 
Deze dag hoeven de kinderen geen fruit en drinken mee te 
nemen voor de kleine pauze. Voor groep 4  t/m 8 is een 
lunchpakket wel nodig voor in de grote pauze. 
Op 4 december mogen de kinderen als sint of pietje verkleed 
naar school komen. De schooltijden van het halen en 
brengen blijven gelijk, uw kind wordt vrolijk ontvangen en 
gaat daarna rustig naar zijn eigen klas.  
 De surprises voor groep 5 t/m 8 moeten de kinderen op 
donderdag 3 december al meenemen. Mocht uw kind nog 
een kleurplaat willen maken, dat is altijd leuk! Deze 
kleurplaat kan hij/zij die dag dan aan de Sint geven.  
Dit jaar zetten de kinderen geen schoen op school, hier is op 
een andere manier aan gedacht.  De Sint met zijn pieten 
kijken er al naar uit om bij ons op bezoek te komen.   
 
 

Studiedag 
Dinsdag 24 november staat er een studiedag gepland, de 
kinderen zijn deze dag vrij.  Het team gaat aan de slag met 
de ontwikkelingen op het gebied van begrijpend lezen en het 
Daltononderwijs op Kbs de Plataan. 

 
Kerst 
Als de Sint het land weer uit is gaan we de Kerst periode in. 
Op 7, 10 en 14 december zijn er advent vieringen waarin 
delen van het Kerstverhaal verteld worden en er worden 



 
 

Kerstliedjes gezongen. Op woensdag 16 december zal de 
Kerstviering zijn. De viering zal niet samen met ouders zijn in 
een vorm dat we fysiek bij elkaar komen. Dit neemt in deze 
tijd helaas teveel risico’s met zich mee. We zijn wel op zoek 
naar een andere vorm van verbinding, hierover wordt u later 
verder geïnformeerd.  
 
 

Corona versoepeling 
Na de verzwarende maatregelen van twee weken terug zijn 
er afgelopen dinsdag versoepelingen aangekondigd die van 
toepassing zijn op het Cultureel Centrum. We kunnen vanaf 
volgende week weer gebruik maken van de bibliotheek en 
de theaterzaal, tevens kunnen Zorg en Welzijn en Scala wer 
starten met (groeps) activiteiten. 

 

 
 
 
 
 
 

24 nov : Studiedag (kinderen zijn vrij)  

1 dec   : Themaviering groep 7/8  

4 dec   : Sinterklaas 

7 dec   : Schoolfamilieviering (advent) groep 3 

16 dec: Kerstviering 



 
 

 
Overig nieuws 
 

Bericht vanuit de bibliotheek: 
 
Kijkt jouw kind graag filmpjes op TikTok en ben jij juist van 
de generatie Tik Tak? Tja, dan is het niet zo gek dat het een 
beetje lastig kan zijn om toe te treden tot de 
belevingswereld van je kind. Kinderen groeien immers 
midden in deze digitale tijdperk op en als ouder kun je dan 
tegen wat hobbels aanlopen. Om grip te krijgen op die 
hobbels organiseren wij  samen met Jacqueline Kleijer en Els 
van Barneveld van Bureau Jeugd & Media een bijzondere 
ouderavond, namelijk een in de vorm van een pubquiz. 
Tijdens de pubquiz komen vragen over privacy, sociale 
media, cyberpesten en nog veel meer aan bod. Er zijn in 
totaal drie rondes en tussendoor delen Jacqueline en Els hun 
kennis over mediagebruik in combinatie met kinderen. Ook 
krijg je handvatten mee om thuis de juiste balans te vinden. 
  
Wie: Ouders met kinderen onder de 12 jaar 
Hoe: Je strijdt tegen andere ouders. Er zijn geen teams.  
Wanneer: 25 november 
Hoelaat : Vanaf 20.00 tot 21:30 
Meld je online 
aan: https://www.bibliothekendrenthe.nl/pubquiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bibliothekendrenthe.nl/pubquiz


 
 

Bericht van Meppelactief 
 
Wijksport 
Volgende week zijn de laatste wijksportmomenten van 2020. 
Iedereen uit groep 3 t/m 8 kan nog een laatste keer mee 
doen voor de winterstop. Het is gratis en aanmelden is niet 
nodig!  
  

• Maandag 23 november, 15:00-16:00, in Ezinge op het 
gras- en speelveld bij de Papaverstraat. 

• Dinsdag 24 november, 15:00-16:00, in Haveltermade 
op het Troelstraplein. 

• Donderdag 26 november, 15:00-16:00, in 
Westerstouwe op het gras- en speelveld tussen de 
Frans Halsstraat en de Leghorn. 

  
Vanaf maandag 30 november hebben we met de wijksport 
een winterstop. Vanaf maart 2021 zal er weer wijksport 
worden aangeboden. In de tussenliggende maanden 
organiseren we andere leuke activiteiten. Houdt daarvoor de 
website en Facebookpagina van Meppel Actief & Gezond, 
goed in de gaten!  
  
Pieteninstuiven 
De pieteninstuif is voor kinderen uit de groepen 1,2 en 3. De 
kinderen gaan tijdens de instuif verschillende 
pietengymnastiek activiteiten doen om een pietendiploma 
te verdienen. 
Deelname is gratis en aanmelden is verplicht via de website 
Meppel Actief: https://meppelactief.nl/agenda/. 
Vol = Vol. 
  
Maandag 30 november in sporthal De Aanloop. 
Dinsdag 1 december in sporthal Het Erf. 
Woensdag 2 december in sporthal De Eendracht in Nijeveen. 
Donderdag 3 december in sporthal Koedijkslanden. 
  

https://meppelactief.nl/agenda/


 
 

De pieteninstuif is in verband met de corona maatregelen 
verdeelt in 2 blokken: 15:00 - 15:40 uur en 15:50 - 16:30 uur. 
 
  


