
 
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 
 

Kind centraal 
Bij ons op de kinderopvang staat het kind centraal. 
We willen de kinderen een veilige plek bieden waar 
ze zich volop kunnen ontwikkelen. 
Ook vinden we gezonde voeding erg belangrijk. We 
geven de kinderen zo weinig mogelijk zout en suikers 
en stimuleren het eten van verschillende groenten 
en fruit.  
We geven de kinderen water, (karne) melk en thee 
(zonder theïne). Op de peutergroepen wordt er ook 
een enkele keer ranja gedronken.  Ook vinden wij 
het belangrijk om de kinderen op de peutergroepen 
langzaamaan kennis te laten maken met het 
basisonderwijs. Op beide peutergroepen beginnen 
wij de dag door het 'goedemorgen' lied te zingen aan 
tafel voordat we fruit gaan eten. Hierbij is er 1 PM'er 
die alle kinderen individueel begroet;" 
Goedemorgen (naam kind)"De meeste kinderen 
zeggen al keurig "Goedemorgen" terug! 
 

 
 
Daarna bekijken we de zogenaamde Puk kaarten die 
in volgorde van activiteit opgehangen zijn. Denk aan: 
vrijspelen, verschonen/naar de WC, buiten spelen, 
verjaardag vieren, slapen/rustmoment, knutselen, 
brood eten, etc.. 
Op deze manier is het voor de kinderen 
overzichtelijk hoe de dag zal verlopen. Met een 
gekleurde pijl wordt aangegeven welke Puk kaart 
hoort bij de activiteit die op dat moment plaats 
vindt. 
De kleuren van de pijlen geven de dagen van de 
week aan. Dit zijn dezelfde kleuren die worden 
gebruikt op school in de jongste groepen. We zingen 
daarna het lied over de dagen van de week: 
 

 
 
"Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag. Dat zijn de dagen van de week, 
ik weet niet of jij dat al weet..." 
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Daarna krijgt 1 kind de vraag; " wie weet wat voor 
kleur dag het is?" En daarna een ander kind: "hoe 
heet deze kleur dag?" 
Daarna kijken we naar buiten en bespreken we het 
weer. Ook hier wordt een kaartje van opgehangen 
bij de Puk kaarten. 
Verder wordt er elke dag een kind aangewezen als 
hulpje (helpen met de tafel dekken, met de belletjes 
rinkelen als we gaan opruimen) en zitten we een 
moment in de kring en doen we een korte activiteit. 
Bijvoorbeeld een boekje lezen, liedjes zingen of een 
spelletje doen. 
Ook spelen we af en toe op het kleuterplein.  
 

 

 

Kunst en cultuur  

Momenteel zijn we begonnen met het nieuwe 
thema: Puk de kunstenaar. De introductie week was 
een succes. Bedankt ouders voor de vele grote 
kwasten en verfrollers! De kinderen schilderen heel 
wat af in hun fantasie spel. Prachtig! De 
allerkleinsten sluiten op hun eigen manier aan bij dit 
thema en maken gebruik van de activiteiten die 
speciaal bij de jongste doelgroep horen. 
 
Ook al is het fris, buiten spelen blijven we doen. Zo 
kunnen de kinderen hun energie kwijt en lekker 
rennen, schreeuwen en spelen met water en 
zand...want de regenplassen zijn wel heel erg leuk 
om in te springen en van zand en water modder 
maken is helemaal een feest! Een warme (oude) jas, 
muts, sjaal, handschoenen en regenlaarzen en extra 

kleding zijn een must momenteel        
 

 
 

Binnentuin 
De binnentuin van de opvang is bijna klaar, alleen de 
klimboom moet nog geleverd worden. Het resultaat 
mag er zijn! Er is een mooie zandbak gerealiseerd 
met de mogelijkheid om schaduwdoeken op te 
hangen, zodat de kinderen in de schaduw kunnen 
spelen met zand. Er is een babyhoek gekomen met 
kunstgras, waardoor de baby's afgeschermd kunnen 
liggen en kruipen. De klimboom moet dus nog 
komen. Wanneer, is op dit moment nog niet bekend. 
Er is nog de wens om een waterpomp aan te sluiten. 
Dit zal in een later stadium gerealiseerd gaan 
worden.  We wensen de baby's en peuters veel 
speelplezier toe in de 'nieuwe’, groene binnentuin! 
 

 

 
 
 
 



 

 

 
Nieuws vanuit onderwijs  

Proefjes groepen 1 en 2  

Zo de eerste schooldagen van 2023 zitten er alweer 
op. We hebben deze week lekker bij gekletst met 
elkaar, vuurwerk gestempeld en een aantal 
proefjes.  
Het eerste proefje was met een waxinelichtje. Wat 
zou er gebeuren als we er een glazen potje 
opzetten? Het vlammetje ging uit. Dit kwam omdat 
er geen zuurstof meer in het potje zat na een tijdje.  
Vandaag hebben we een ijsblokje doorgegeven. Het 
voelde koud en glad en doordat onze handen warm 
zijn drupte er steeds meer water van het blokje af.  
We hadden een bevroren hand doorgegeven en 
gevoeld hoe koud ijs voelt. Een bevroren hand 
voelen tegen je wang voelt nog kouder dan in je 
hand. Ook hebben we geleerd hoe je op de 
thermometer kunt zien of het warm of koud is. Nu 
maar wachten op sneeuw..... 
 

 
 

Toneel met meester Bert  

 
Wij kregen les van meester Bert over Ubie de robot. 
De meester zei dat Ubie niet kon huilen maar kon wel 
veel andere dingen doen zoals dansen. Toen moesten 
wij doen of wij een robot waren. We moesten doen 
of we in een doos zaten de helft van de kinderen 
waren de mensen en de andere helft de robot. De 
mensen gingen toen de doos openmaken en wij 
gingen opstaan en zwaaien. Daarna moesten we een 
hele zware bal tillen een onzichtbare en daarna een 
hele lichte. We moesten ook heel sip rondlopen.  
 

 
Daarna gingen we terug naar de groep en hebben 
een mooie tekening gemaakt van Ubie. 
Dayenna en Aaron groep 3a 
 

 

 

Het nieuwe oude huis  

Woensdag hadden wij een dansles van Kunst en 
Cultuur. Het prentenboek (Het nieuwe oude huis) 
werd voorgelezen en daarna hebben wij het verhaal  
laten zien d.m.v. dansen. Olifant en Giraf willen gaan 
samenwonen. Maar Giraf past niet in het huis van  
Olifant en Olifant niet in dat van Giraf. Ze gaan op 
zoek naar een nieuw huis en kloppen daarvoor aan 
bij hun vrienden. Uiteindelijk zit er voor Olifant en 
Giraf dus niets anders op dan een nieuw huis te 
bouwen. Vrijdag krijgen we nog een dansles m.b.t. 
dit boek. We zijn benieuwd.... 
Groep 1b/2b 
 

 
 
 



 

 

 
Vrijdag hebben we volgens het kunst en cultuur 
menu gedanst. Met als thema huizen en verhuizen.  
Huizen van nu, huizen van vroeger. We hebben ons 
zeer vermaakt. 
Groep 1a/2a 

 

 

 
Volleybaltoernooi 
Afgelopen woensdag was het de beurt aan de 
groepen 7 en 8. Een combinatie van volleybal en 
speciaal voor de jongens smashbal. Met een totaal 
van 90 teams verdeeld over 2 woensdagmiddagen 
doen ruime 550 deelnemers mee. Dit samen met 
hun coach en supporters om een middag te genieten 
met veel sport plezier. Als organisatoren hebben 
Rikjan, Maik, Bjarne en Yvonne van het Drenthe 
College de leiding van dit evenement. 
 

 
 

Ik heb meegedaan met het volleybaltoernooi bij 

Quintus. 

 

Het was wel heel gezellig en leuk. We moesten 6 

wedstrijden spelen. We hebben geen enkele 

wedstrijd gewonnen maar ik vond de puntentelling 

niet helemaal eerlijk. Het was heel erg druk en we 

moesten lang wachten voordat we weer aan de 

beurt waren. De tegenstanders waren best goed 

maar die hebben veel geoefend en wij niet. 

Ik vond het leuk en ook dat we allemaal een prijs 

kregen voor het meedoen. 

Emily groep 7b 

 

Schoolschaaktoernooi 
Het schaken zit er weer op. Alle kinderen hebben 

hun beste beentje voorgezet. Geresulteerd in de  

leeftijdscategorie 10 jarigen een 2e plek voor Yoas 

Timmer en een 3e plek voor Tydo Schans.  

Al met al hebben we een 3e plek gehaald van de 

scholen die meededen. 

 

 
 

Voorleesontbijt  
Woensdag zijn de Nationale Voorleesdagen 

begonnen. We zijn vanmorgen gestart met een 

heerlijk ontbijt. De kinderen hebben goed en gezellig 

gegeten. Ook werd het boek 'Maximiliaan 

Modderman geeft een feestje' voorgelezen. Het was 

een mooie start van de voorleesdagen. De komende 

week zullen we nog meer boeken voorlezen en we 

hopen dat jullie thuis ook genieten van de 

voorleesdagen 



 

 

 
 

Schoolfruit 
Wanneer je carambola in plakjes snijdt, lijken deze 

op de vorm van een ster. Vandaar dat carambola ook 

wel sterfruit wordt genoemd. Carambola heeft een 

geelgroenige eetbare schil. Het vruchtvlees is iets 

lichter van kleur en heeft een zoetzure smaak.  

 

Sterfruit is niet alleen lekker en mooi als decoratie 

maar ook heel gezond. De vrucht is laag in calorieën, 

bevat weinig suiker en bevat vitamine B & C, vezels 

en ijzer. 

Goed voor de spijsvertering 

In carambola zitten veel voedingsvezels, deze vezels 

zijn erg belangrijk voor de spijsvertering. Ze kunnen 

het bewegen van de ontlasting door het 

spijsverteringskanaal stimuleren. Ze kunnen ook 

symptomen van verstopping, krampen, diarree en 

een opgeblazen gevoel verlichten. 

 

 
 

Team Kindcentrum de 
Veldkei wenst iedereen een fijn 
weekend toe!  
 

 

 

 

 
 

 

 

 


