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

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 17 van het schooljaar  
2020 - 2021 
 

Nieuwe leerlingen 
Deze week zijn Vince, Fenn en Lukas bij ons op school 
gestart. We wensen hen een warm welkom toe en een hele 
fijne en leerzame tijd. 

 
Schoolkamp groep 7 en 8  
De kinderen uit groep 7 en 8 gaan elk schooljaar op kamp. 
De locatie wisselt om het schooljaar, de ene keer Ameland 
en de andere keer een locatie dichterbij Meppel. Het 
schoolkamp naar Ameland kon dit schooljaar met wat kleine 
aanpassingen doorgaan. De kinderen en de leerkrachten 
hebben een mooi, gezellig en avontuurlijk schoolkamp 
achter de rug. Met als toetje een prachtig ondergaande zon 
op het strand, heerlijk! 

 
Nieuwe leerkracht in groep 4 
Voor de meivakantie hebben we helaas afscheid moeten 
nemen van juf Vera in groep 4. Zij kon haar werkzaamheden 
i.c.m. haar studie niet meer bolwerken. Juf Renate gaat 
daarom 4 dagen in groep 4 lesgeven en op donderdag zal juf 
Angela Bakker de groep les geven tot het einde van het 
schooljaar. We bedanken juf Vera voor haar inzet in het 
afgelopen schooljaar en gaan haar missen. Daarnaast is het  
erg fijn dat we op korte termijn op deze manier de 
vervanging in konden vullen met juf Renate en juf Angela. 

 
 



 
 

Coronamaatregelen 
Landelijk worden er op dit moment versoepelingen 
doorgevoerd. Ook wij kijken hoe we aanpassingen op een 
verantwoorde, veilige en uitvoerbare manier kunnen doen. 
U heeft een aparte ouderbrief gekregen waarin we uitleggen 
welke maatregelen we de komende weken aanpassen en/of 
stoppen.  
 
Start van het thema “Bijen” 
Normaal gesproken zouden we het thema over Bijen 
schoolbreed starten. Als startactiviteit hebben we deze keer 
gekozen voor een korte presentatie in elke groep door juf 
Mariëlle en juf Karina. In elke groep worden de komende 
drie weken lesactiviteiten gekoppeld aan dit thema. 
Begrijpend leesteksten, maar ook de wereldoriënterende 
vakken zoals natuur, geschiedenis en aardrijkskunde komen 
terug in dit thema. Volgende week donderdag zal er een 
Imker op school komen om meer te vertellen over zijn 
vakgebied en natuurlijk de bijen. We willen graag ons 
onderwijs een extra betekenisvolle impuls geven door de 
expertise en het vakmanschap vanuit andere domeinen in te 
zetten. 
 
 

Schoolfruit 
Het schoolfruit programma loopt normaal gesproken t/m 
half april maar door de lockdown is de periode met 5 weken 
verlengd. De laatste week schoolfruit zal zijn in de week van 
31 mei. In de weken daarna is het de bedoeling dat de 
kinderen weer zelf groente en fruit meenemen naar school. 
 
 



 
 

Sportdag 
De sportdag die jaarlijks in Meppel wordt georganiseerd gaat 
helaas niet door. Wij gaan deze dag met elke groep wel 
sportieve activiteiten doen onder begeleiding van de 
leerkracht. Dit zal zijn op vrijdag 28 mei en zal ongeveer een 
half uur tot een uur in beslag nemen per groep. Het is handig 
als uw kind deze dag makkelijk zittende kleding aan heeft 
inclusief sportschoenen, die vies mogen worden. De 
kinderen nemen deze dag net zoals een normale schooldag 
zelf het eten en drinken mee nemen 

 
Luizenpluis 
Na een vakantie is er normaal gesproken een luizencheck op 
school. Op dit moment is die check door ouders in de school 
nog niet mogelijk. Wilt u thuis uw kind controleren? Op dit 
moment hebben we nog geen meldingen gekregen van de 
aanwezigheid van neten of luizen.  
 
 

Agenda 

Ma 17 mei: start thema “bijen” 

Ma 24 mei: 2e Pinksterdag (lln vrij) 

Vrij 28 mei: Sportdag 

Vrij 4 juni: Studiedag (alle lln vrij) 

Do 17 juni: Studiedag (alle lln vrij) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

overige 
- Dakajammeppel 
Beste jongens en meisjes, ouders en verzorgers, 

Ook dit jaar wordt er weer een fantastisch Dakajam 
dagkamp georganiseerd voor alle kinderen van de 
basisscholen in Meppel en Nijeveen.  
De kinderen krijgen de week van hun leven: ravotten op het 
kampterrein in Havelterberg, hutten bouwen in het bos, 
verschillende bosspelen, speurtochten enz. Dit alles onder 
toezicht van tientallen vrijwilligers.  
De kinderen gaan dagelijks met de bus naar het kamp. 
Natuurlijk hebben we voor zowel de jongere als voor de 
oudere kinderen verschillende programma's. 
Kinderen kunnen worden opgegeven worden via onze 
website. Ook vindt u hier meer informatie over Dakajam. De 
inschrijving voor het dagkamp begint op 1 juni dus wees er 
snel bij! 
Kijk snel op www.dakajammeppel.nl 
 
Met vriendelijk groet, 
 
Werkgroep Dakajam 
 
 
 
 

http://www.dakajammeppel.nl/

