
 
Nieuwsbrief 
Het meest actuele nieuws krijgt u via uw eigen 
MijnSchool-account. In de nieuwsbrief krijgt u     
informatie vanuit opvang & onderwijs en schrijven 
de kinderen ook over hun eigen ervaringen.  

 

Agenda/MijnSchool 
 
De actuele agenda is te vinden op onze website. Op 
de afgeschermde omgeving in MijnSchool kunt u de 
laatste berichtjes lezen en alle foto’s bekijken. U 
krijgt twee keer per week een e-mail met daarin de 
laatste foto’s/berichten. 

 
Nieuws vanuit opvang 
Certificaat! 
Donderdag 17 november kregen de pedagogisch 

medewerkers hub Voorleescertificaat uitgereikt. 

Na het volgen van een aantal cursusavonden en 

uitvoeren opdrachten mochten ze het certificaat in 

ontvangst nemen. Welverdiend en gefeliciteerd!  

 
 

Binnentuin 
Maandag 28 november is een start gemaakt met de 

herinrichting van de binnentuin. Wat gaat er 

allemaal gebeuren? 

Er komt een nieuwe zandbak met verstelbaar 

zonnedoek, een nieuwe babyhoek met kunstgras en 

er komt een gecertificeerde klimboom. De 

binnentuin was in een eerder stadium al vergroot.  

Voordat bovenstaande gerealiseerd kan worden 

moeten eerst de drie bestaande zandbakken 

verwijderd en afgevoerd worden. Als de hernieuwde 

binnentuin gereed is dan kunnen de kinderen van de 

opvang weer vol energie spelen.  

Er is nog een wens voor een waterpomp, maar dat 

zou eventueel in een later begrotingsjaar 

gerealiseerd kunnen worden.  

 
 

Herinrichting Libellen & Kiezels 
Op dit moment zijn we bezig om te kijken hoe we 
het lokaal van de Vlinders & Kiezels kunnen 
herinrichten. De wensen meubilair en begroting zijn 
er al, nu is het wachten op de offerte. We willen de 
kleurstelling zoals op het leerplein doortrekken naar 
de opvang, maar dan wat meer huiselijke. Doel is om 
de herinrichting dit schooljaar te realiseren. 
Daarnaast is het doel ook om het lokaal van de 
Vlinders in 2024 te herinrichten. Wordt vervolgd! 

 
 

11 november  
Het wordt weer eerder donker en buiten is het 
koud... 
Het is de tijd van lichtjes en gezelligheid. 
De kinderen van de kinderopvang hebben ook dit 
jaar weer prachtige lampionnen gemaakt. Er is druk 
geverfd en geplakt en uiteindelijk had ieder kind een 
lampion gemaakt welke bewondert kon worden 
tijdens de lampionnen avond. De hal was versierd 
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met lichtjes waar onze vissen en baby walvissen 
lampionnen tussendoor 'zwommen' 
 

 
 

'Wat heb ik aan vadaag’ 
Het thema; 'wat heb ik aan vandaag' was een groot 
succes. Elke week werden er activiteiten 
aangeboden, zoals een heuse modeshow waarin de 
kinderen hun zelfgemaakte T-shirt konden showen! 
Deze hadden ze geverfd met textielverf in de 
mooiste kleuren! 
Ook werd er in de kring gesproken over de kleding 
van de kinderen. Wat heb jij aan? Wie heeft er een 
rok aan? Wie heeft er strepen op zijn trui? Ook Puk 
werd aan-en uitgekleed en had ook echte mini 
schoentjes aan! En de kinderen konden zich 
verkleden met jurken, jasjes hoeden en brillen  
Er is veel geknutseld en voorgelezen over het thema 
uit het boek Aankleden met Fien en Milo.  

 
 

Sinterklaas op de opvang  

Momenteel zijn we bezig met Sinterklaas…...ook 
altijd een spannende tijd voor de kinderen. De 
groepen zijn versierd en er wordt voorgelezen uit 
Luuk en Lotje Het is Sinterklaas.  
We zingen liedjes, vooral Sinterklaasje Bonne, 
Bonne, Bonne en Sinterklaas kapoentje zijn favoriet. 
Ook hebben al gekleurd en geplakt en een Puk Sint 
gemaakt met een baard van watten. 
Afgelopen week konden de kinderen hun 
schoen/laars zetten op de groep! 

 
 

Nieuws vanuit onderwijs 
Suikerbroodactie 
Op dit moment loopt de suikerbroodactie nog volop 
maar we kunnen nu al zeggen dat het een succes is. 
Wat loopt de verkoop door de kinderen (en hun 

ouders/verzorgers       ) goed! Inmiddels zijn al 581 
suikerbroden verkocht en de actie is nog niet 
afgesloten. De warme bakker Fledderus krijgt het 
nog druk. We houden u natuurlijk op de hoogte van 
het eindresultaat én welke groep naar bakkerij 
Fledderus mag om een kijkje te nemen en zelf iets te 
bakken. 

 

 
Tekort 
Helaas hebben we ook dit schooljaar weer te maken 

met een schrijnend tekort aan invalleerkrachten. Dit 



 

 

heeft tot gevolg dat we soms groepen moeten 

sluiten. Het is belangrijk dat de gezondheid van onze 

medewerkers voorop blijft staan. Wie ziek is of een 

andere reden heeft om niet te kunnen komen 

werken moet zich af kunnen melden.  

We begrijpen heel goed dat een groep sluiten 

vervelende gevolgen kan hebben voor u als 

ouder(s)/verzorger(s). Helaas is het voor ons ook 

overmacht en vinden het net zo vervelend. 

We bieden waar nodig noodopvang aan zodat 

ouders/verzorgers die geen andere oplossing 

kunnen vinden daar een beroep op kunnen doen. 

We informeren bij ziekte zo spoedig mogelijk via een 

spoedbericht. Soms kan dit 's morgens pas na 7.15 

uur omdat er eerst contact met het 

vervangingsbureau moet zijn geweest om te kijken 

of er een invaller beschikbaar is. Tot nu toe kunnen 

we steeds rekenen op uw begrip en medewerking, 

waarvoor onze oprechte dank. 

 

 
Leerplein KC de Veldkei 
Na een jaar van voorbereiding was het 26 oktober 
eindelijk zover. Het meubilair voor het leerplein 
werd geleverd. 
Inmiddels zijn de bakken met kunstplanten gevuld 
en is het leerplein klaar. Wat een mooie en 
functionele transformatie We zijn superblij met het 

prachtige resultaat        

 

 

Luizenbrigade 
Op school krijg je vast en zeker wel eens met 
hoofdluis te maken. Wat kun je als school doen? 
Veel scholen hebben luizenwerkgroep van ouders. 
Door structureel alle kinderen te controleren op 
hoofdluis, kun je verdere verspreiding beperken. 
Scholen kunnen ouders informeren en adviseren bij 
hoofdluis. 
De eerste woensdag na elke vakantie is er altijd een 
luizencontrole gedaan door de luizenmoeders. De 
eerste controle was na de herfstvakantie. 

 
 

 

Het onzichtbare zichtbaar 

 
Op 1 november hebben de groepen 7 een bezoek 
gebracht aan het duurzaamheidscentrum. Ze kregen 
uitleg over dieren, planten, bacteriën en schimmels 
en mochten daarna zelf aan het werk met een 
microscoop. In tweetallen hebben ze fruitvliegjes, 
mensenbloed, varkensbot en nog veel meer 
bekeken. Daarna tekenden de leerlingen hun 
waarnemingen op een papier. 
Ven mensenbloed tot varkensbot kwam voorbij.  
Niet wat de kinderen verwacht hadden, maar wel 
heel interessant om zo eens te bekijken. 
 



 

 

 
 

 

Bezoek Drents Museum  

 

Op dinsdag 8 november ging groep 5 naar het Drents 

museum om het een en ander te leren over het 

mysterie in het veen. Het was een geslaagde ochtend! 

We hebben over de romeinen geleerd. Ook over een 

meisje dat in de modder was gegooid, 200 jaar 

geleden en die was teruggevonden maar alleen haar 

hoofd. Ze had een touw om haar nek en was dus 

opgehangen. 

We mochten om het kampvuur zitten en zagen op 

het digibord waar de romeinen leefden en hoe ze 

naar de Nederlanden gingen. We werden in groepjes 

gedeeld en daarna gingen we naar een kamer met 

allemaal romeinse wapens.  Boeren- en Nederlandse 

wapens. 

We moesten ook een plan maken hoe we de stieren 

van het veld konden wegjagen. We vonden het heel 

leuk en interessant. 

Eline en Ryan groep 5 

 
 

Lampionnenkijkavond 
Diep in de zee! 

Donderdag 10 november was de 

lampionnenkijkavond op ons Kindcentrum.  

Wat heeft iedereen zijn best gedaan om deze 

creaties met het thema ‘onder water’ te maken.  

Wat ons betreft was het een groot succes! 

 
 

 

Uitpluizen uilenballen  

Vorige week hebben de kinderen van groep 4 
uilenballen uitgeplozen.   
Je moest met een sate-prikkertje de uilenbal uitpluizen. 
Daar zaten allemaal botjes van muizen in. Op een 
papier dat we kregen van juf stond een muizenskelet en 
op de achterkant een skelet van mensen. We moesten 
kijken welke botten we uit de uilenbal haalden. We 
moesten het eerst op een zwart papier plakken zodat 
we beter konden zien wat we er allemaal uithaalden. 
Daarna mochten we het in een zakje doen en mee naar 
huis nemen. We vonden het best cool om te doen maar 
niet interessant. 
Youri en Diaz groep 4 



 

 

 
 

 

Groep 1/2c  

O kom er eens kijken.. in de klas zijn we volop met 

Sinterklaas begonnen. Er hingen allemaal pakjes aan de 

hoepel boven de tafel. Elke dag maken wij er eentje 

open en staat er iets grappigs in waar we met elkaar 

over nadenken. Bijvoorbeeld hoe voelt een Piet zich die 

100 pepernoten eet of is een bloempot een leuk 

cadeau voor een kind? 

Ook hebben we een heuse pieten wasserette. De 

pieten pakken kunnen in de wasmachine, aan de lijn 

gehangen worden en gestreken worden. 

 
 

 

Groep 1/2b  

Tijden de gymles zijn we druk geweest met 

sinterklaasgym. Ook Sinterklaas moet over het dak 

kunnen lopen om cadeautjes te bezorgen. Om als 

Sinterklaas het dak op te gaan valt nog niet mee. We 

hebben geoefend met een mantel, staf en mijter. 

Sinterklaas kan gerust zijn, de hulpsinten zijn in vorm. 

 
 

Judo-clinic 
Op vrijdag 18 november kregen we les van een echte 

judoka. 

 

 

Schoolfruit 
Wist je dat: Ananas een woord is uit het Tupi, een 
Indianentaal. In hun taal betekent ananas 
‘uitmuntende vrucht’. Het zou na de ontdekking van 
het fruit nog zeker 400 jaar duren voordat de ananas 
zo gecultiveerd werd dat iedereen de vrucht lekker 
vond. 
Ananas is een fruitsoort met verrassend veel 
gezonde eigenschappen en is rijk aan verschillende 



 

 

vitamines en mineralen. Dankzij het lage aantal 
calorieën, het ontbrekende vetgehalte en het hoge 
vitamine C-gehalte is de ananas tegenwoordig 
ontzettend populair. 
Costa Rica, Brazilië en de Filipijnen zijn samen goed 
voor een derde van de wereldproductie van 
ananassen.  
Een hele ananas weegt ongeveer 800 gram. 

 

 

Sinterklaasconcert 
Op dinsdag 22 november worden als vanouds in De 
Nieuwe Kolk (DNK) weer drie voorstellingen gegeven 
voor kinderen van de groepen 1 t/m 4. 
 
We zijn naar het Sinterklaasconcert geweest het ging 
over zijn verjaardag. Ze gingen allemaal liedjes 
zingen en er was een clown die hele grappige dingen 
deed. 
De clown had een hele grote kanon en die ging niet 
af de eerste keer maar de tweede keer lukte het wel 
het vloog naar het balkon. Er waren dansenpieten 
die gingen allemaal dansen en er was een dj-piet en 
die haalde alle muziek uit de doos van Sinterklaas. 
Aan het eind was er een heel groot feest voor 
Sinterklaas en toen ging het doek dicht. Wij vonden 
het wel heel erg leuk. Thuis hebben we ook al de 
schoentjes gezet. 
Veerle en Quin groep 3a 

 

Team Kindcentrum de Veldkei 
wenst iedereen een fijn 
weekend toe! 

 
 


