
  

  
Kijkwijzer 
Binnen de groepen horen wij dat ook kinderen soms beelden meekrijgen 
van de nieuwe Netflix-serie: Squid-game. Dit is een serie die door de 
kijkwijzer wordt geadviseerd voor boven de 16 jaar en er staat bij dat 
deze serie gewelddadig en morbide is. We willen u met klem vragen of u er op toe wilt zien om 
te voorkomen dat uw kinderen hier beelden van zien. Met name omdat er ook kinderspelen 
worden gespeeld als Anne-Maria-Koekkoek met een rare interpretatie. Dit kan bijzondere 
associaties oproepen bij kinderen. Wij kunnen niet bepalen wat er achter uw voordeur gebeurt, 
maar wij hebben de kernwaarden: Geborgenheid, Persoonlijke aandacht en Samen en deze serie 
staat hier haaks op. We rekenen op uw begrip en verantwoordelijkheid. 

 
Worden wat je wil!  

Vorige week werd de Kinderboekenweek feestelijk geopend op 
het plein. Het was heel fijn om dit weer met z'n allen te kunnen 
doen en dat er zoveel belangstellende ouders waren. De 
kinderen waren allemaal verkleed als een beroep: 
politieagenten, dokters, kappers, schoonmakers en nog veel 
meer andere beroepen. Thorben ontving de prijs voor het 
maken van het leukste lange woord met zijn letterkoekjes, 
namelijk 'dokter'. Thijs las een gedicht 
voor over hoe je alles kunt worden wat je 

wilt, als je vooral maar jezelf bent! Alle kinderen dansten op het lied 
'Worden wat je wil' en groep 7 had nog een muzikale verrassing in petto. 
Wat hebben ze dat ontzettend goed gedaan! Zelfs de regen trotseerden we 
om het optreden af te kijken.  
In de groepen werd er de afgelopen week veel aandacht besteed aan lezen 
en leesmotivatie. De kinderen hebben het over beroepen en wat ze willen 
worden gehad. We hebben ook ouders met interessante beroepen op 
bezoek gehad. Wat was het weer een leuke en leerzame week! 

Bag2School 
Op vrijdag 12 november worden de zakken weer opgehaald met gebruikte kleding, 
lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, schoenen per paar, riemen en ceintuurs en 
handtassen. De vergoeding die we daarvoor krijgen, is voor ons kindcentrum een 
extraatje waar we materialen voor kunnen kopen die niet aangeschaft kunnen worden 
vanuit het reguliere budget. De zakken kunnen vanaf 8 november gebracht worden tot 
vrijdag 12 november 8.30 uur. Alvast hartelijk bedankt. 
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Dankdag 
Op woensdag 3 november is het dankdag voor gewas en arbeid en zijn we dankbaar dat we 
kunnen opgroeien zonder honger en met een redelijke mate van welvaart. Toch zijn er ook 
in Nederland wel verschillen en zijn er in ons dorp 58 gezinnen afhankelijk van de 
voedselbank en zij hebben vooral behoefte aan: Wasmiddel, koffie, zonnebloemolie, 
pastasaus, luiers, tandpasta en eventueel iets extra’s voor de feestdagen. Kunt u iets missen, 
wilt u dan wat levensmiddelen bij ons afgeven? Vaak zijn er acties van 2 voor de prijs van 1 
of andere aanbiedingen. We hopen dat het weer een geslaagde actie mag worden. 

Kiwi zegels sparen 
De kinderen spelen graag met de kiwi ballen. Daarom vinden we het ook leuk dat we dit jaar weer 
kunnen sparen voor een nieuwe set. Hier moeten we natuurlijk wel iets voor doen. We zullen de 
komende tijd met elkaar 300 kiwi stickers moeten verzamelen. Heeft u thuis kiwi's liggen? Dan 
zouden wij heel graag de stickertjes willen hebben. De stickertjes mogen bij de leerkracht of 
pedagogisch medewerker worden ingeleverd. Alvast bedankt voor het meesparen! 

Ouderbijdrage en Zwembusgeld  

Veel ouders hebben de ouderbijdrage en het zwembusgeld al gestort. Mocht dit 
aan uw aandacht ontsnapt zijn, voor de kinderen van groep 1 t/m 3 vragen we u 
om de verplichte bijdrage van € 48,00 over te maken op rekeningnummer 
NL94INGB0007119971 t.n.v. IKC De Meander o.v.v. de naam en de groep van uw 
kind. U mag deze bijdrage ook in twee termijnen van € 24,00 betalen en dan graag 
de eerste termijn voor 1 november 2021 en de tweede termijn voor 1 april 2022.  
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage van € 26,00 waarvan we hopen dat ouders deze willen betalen, 
aangezien hier alle extra zaken van betaald worden die niet uit het reguliere budget gefinancierd kunnen 
worden. Deze bijdrage kunt u ook overmaken op rekeningnummer NL94INGB0007119971 t.n.v. IKC De 
Meander o.v.v. de naam en de groep van uw kind.

 
NaSchoolseOpvang 
Vorige week woensdag, net nadat de Kinderboekenweek officieel werd geopend, zaten 
deze 2 kinderen al heerlijk te lezen uit hun zelf meegenomen boek. Wat fijn dat daar 
dan ook naast alle activiteiten die worden georganiseerd ook even lekker tijd voor is. En 
……………… met een mooi boek heb je het altijd en overal naar je zin!

Luizen ouders 
Gelukkig hebben verschillende ouders zich gemeld om te helpen bij de luizencontrole en 
daar zijn we heel blij mee. We hopen ook dat nog wat ‘ervaren’ouders zich melden, zodat 
de vakkennis doorgegeven kan worden. We horen het graag! 

Verlengde onderwijsdag 
Veel kinderen maken gebruik van de verlengde onderwijsdag en dat is fijn. Kinderen die gemotiveerd zijn 
kunnen extra ondersteuning krijgen en zelfstandig onderdelen van de leerstof oefenen die zij nog moeilijk 
vinden. Graag willen we u nu vast laten weten dat in de week van 22 t/m 26 november hier geen 
mogelijkheid voor is, omdat dan de oudergesprekken plaatsvinden en er geen ruimte beschikbaar is.

 

 

 

 



 

 

Groep 1 en 2 
In de groepen 1 en 2 wordt net als bij de peuters ook gewerkt over het beroep van de 

tandarts. We hebben met de kinderen een echte tandartspraktijk in de groepen 

ingericht en we leren hoe je goed voor je gebit moet zorgen en waarom je regelmatig 

naar de tandarts moet gaan. Ook krijgen we “tandenpoets-les” en daarna krijgen de 

kinderen een mooie tandenborstel en tandpasta mee naar huis om 2x daags goed 

poetsen te stimuleren. We kijken filmpjes, zingen liedjes en doen allerlei creatieve 

activiteiten over het thema. Zo ervaren we hoe belangrijk goed voor je gebit zorgen 

is, en dat de tandarts en de assistente  helpen om samen met de kinderen hun gebit 

gezond te houden. Wát een mooi beroep: tandarts!

PeuterSpeelGroep 

De Kinderboekenweek is in volle gang met het thema: Worden wat 

je wilt. Bij de baby’s, peuters en kleuters staat de tandarts centraal, 

en wat is dat toch een leuk beroep! De kinderen gaan helemaal op 

in de verschillende rollen die je kunt hebben bij dit beroep. Alle 

kinderen hebben goed gepoetst en hun poetsdiploma gehaald!  

 
Finn is 4 jaar geworden en heeft afscheid genomen van zijn vriendjes op de groep en 
gaat nu naar het onderwijs. Finn, veel plezier bij juf Lisanne en de kinderen. Gelukkig is Noa op 
jouw plekje gekomen en wat fijn dat zij nu bij ons komt spelen! Noa, leuk dat je er bent!

 
Afspraak van de maand:  
Lachen is niet raar, maar doe het met en niet om elkaar!

 

Activiteiten Hi5Ambacht  

Voor alle kinderen worden er in en na de herfstvakantie weer leuke activiteiten 
georganiseerd. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een overzicht hiervan. 

Leren ontspannen met relaxgym  
Relaxgym is op een leuke manier bezig zijn met je lijf en je hoofd met als doel goed te 
leren ontspannen. Het is een uurtje lekker relaxen in een rustige, ongedwongen sfeer 
en zonder competitie. Deze relaxgym wordt gegeven door onze Gymjuf Erna en in het 
sportzaaltje op onze locatie. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u hier meer informatie 
over.

Agenda 
15 oktober   Afsluiting KinderBoekenWeek 
16 oktober t/m 
24 oktober  Herfstvakantie 
3 november  Dankdag 
4 november  Schoollunch 
5 november  Start van de week van de Mediawijsheid 
12 november  Bag2School

 

 

 

 



 

 

Bijbelrooster Kind op Maandag 
25 tot 29 okt. 2021 
De dromen van Jozef, Genesis 37:1-11 
Jozef in de put en als slaaf verkocht, Genesis 37:12-36 
Jozef komt bij Potifar, Genesis 39:1-6 

1 tot 5 nov. 2021 
De vrouw van Potifar, Genesis 39:7-23 
De schenker en de bakker, Genesis 40:1-23 
De dromen van de farao, Genesis 41:1-8 

Peuters 
25 oktober tot 6 november Jozef KOM: Verhalen over Jozef 
    Liedjes: Jozef zoekt zijn grote broers 

                                             https://youtu.be/sCpJfDPBDac  
                                             Jozef had een jas   
                                             https://www.youtube.com/watch?v=- fgkQCG75tI                        

8 november tot 26 november Ruth  
                                            Liedje: 
                                            Iemand als Ruth 
                                            https://youtu.be/BL34a1F9g0E

Vakantietopper – Thema dierentuin  
Tijdens de herfstvakantie hoef je je niet te vervelen! Kom op maandag 18 oktober 2021 tussen 
13.00-15.00 uur gezellig meedoen met de vakantietopper - thema dierentuin! Kruip door het 
''mierennest'', slinger net als de apen of steek het water over zonder in de krokodillenvijver te 
vallen. Durf jij het aan? Schrijf je in via https://www.hi5ambacht.nl/activiteiten/?filters=3 

Kaboutersport  
Na de herfstvakantie start er weer een cyclus kaboutersport. 9 lessen voor kinderen uit groep 1 
en 2, waarin zij iedere week een andere sport kunnen proberen. De lessen worden gegeven door  
ervaren trainers van verschillende verenigingen. Datum: Woensdag 27-10 t/m 22-12 2021 Tijd: 
15.00 – 16.00 uur Locatie: Sporthal de Ridderhal Inschrijven: 
https://www.hi5ambacht.nl/activiteit/526/kaboutersport-najaar-2021/ 

KunstKids  
Na de herfstvakantie start er weer een nieuwe periode van KunstKids! Kinderen kunnen gratis 
kennismaken met verschillende culturele workshops in een reeks van 4 weken. Komende periode 
staan de volgende culturele workshops op het programma: - Zingen - Tekenen - Musical - Maak 
je eigen dansclip - Design tas maken – Rap & beat opnemen - Fotografie met je mobiel Kijk voor 
meer informatie en inschrijven op: https://www.hi5ambacht.nl/activiteiten/?filters=10 

Buurt on the move  
Na de herfstvakantie gaat buurt on the move weer de gymzaal in! Sol Admiraal: dinsdag 15.45 – 
16.45 uur (gymzaal Admiraal). Kijk voor het leuke sportieve aanbod en inschrijven op: 
https://www.hi5ambacht.nl/activiteiten/?filters=7 12+ activiteiten Zit je in groep 8 en wil je 
alvast kennismaken met onze speciale 12+ activiteiten? In november staan de workshops 
kickboksen en ervaring in de horeca op de planning. Neem snel een kijkje op 
https://www.hi5ambacht.nl/activiteiten/?filters=8 



Kindersportkledingbeurs  
In november 2021 start de inlevermaand voor de kindersportkledingbeurs. Heeft u nog 
kindersportkleding, sportschoenen of sportmaterialen die u niet meer gebruikt? Maak een ander 
kind hier blij mee! In november kan er op de locaties sporthal de Ridderhal, sporthal de ze in en 
geef sportmaterialen een sportief tweede leven! In januari 2022 zorgen wij tijdens de 
kindersportkledingbeurs dat alle sportkleding, sportschoenen en sportmaterialen een sportief 
tweede leven krijgen!   



 

 

N a t u u r a c t i v i t e i t e n 

Voor de jeugd 

in / bij ’t Weetpunt 

Develpad 169, 3335 AR Zwijndrecht 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Zaterdag 16 oktober 2021 

Start 1 uur tot 3 uur 

De herfst 

 

We gaan kijken wat het seizoen herfst voor 

geheimen heeft. 

We maken er een natuurmiddag van, graag vooraf aanmelden bij:  

scharrelkidszwijndrecht@gmail.com 

Iedereen is welkom vanaf 6 jaar. 

Deze activiteit is gratis. 

De zaterdag IVN Scharrelkids. 

 



 


