
 

 

 

 

 

Aan de directeuren van de  
basisscholen in Meppel en omgeving 
 
 
Meppel, september 2018 
 
 
Geachte collega’s, 
 
Jaarlijks vindt er op onze school een huisdierenkeuring plaats waaraan kinderen uit groep 7 
en 8 met hun dier mee mogen doen. Wij nodigen de leerlingen van uw basisschool uit om 
zich aan te melden voor deze dierenkeuring.  
 
De keuring zal dit jaar plaatsvinden op donderdagmiddag 11 oktober van 14.00 uur tot 
16.00 uur in en rond het Terra VO te Meppel. De deelnemers kunnen zich vanaf 14.00 uur 
melden bij ons gebouw aan de Werkhorst 58 te Meppel. Melden kan tot uiterlijk 15.00 uur. 
 
Wij nodigen hierbij de kinderen van groep 7 en 8 uit om hun dier (maximaal 2) te laten keu-
ren. Gelet wordt daarbij op verzorging, conditie, gezondheid en omgang met het dier. Het 
gaat dus NIET om raszuiverheid. Het keuren gebeurt door deskundige keurmeesters en er is 
volop gelegenheid tot het stellen van vragen.  
 
De volgende dieren komen hiervoor in aanmerking: 

 Konijnen 

 Katten 

 Honden 

 Vogels (ook kippen) 

 Knaagdieren (cavia, hamster, rat, enz.) 
 

Voor alle deelnemers is er een vaantje en voor de winnaars per categorie een beker. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk de leerlingen van groep 7 en 8 te vragen of ze mee willen doen. 
Leerlingen/ouders kunnen zich aanmelden door een mailtje te sturen naar                         
meppel@voterra.nl met daarin de naam van de leerling, naam basisschool en het soort dier 
dat zij graag willen laten keuren. Aanmelden graag voor woensdag 10 oktober.  
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u de school bellen: 0522-253364 en vragen naar  
Sarah Schoonbeek (docent dierhouderij) of mailen naar s.schoonbeek@terra.nl.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Sarah Schoonbeek, docent Dierhouderij 
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UITNODIGING 
 
Voor de jaarlijkse ‘Huisdierenkeuring’ bij Terra 
Meppel VO. 
 
Heb jij een hond, kat, konijn, knaagdier 
(muis, rat, cavia etc.) of een vogel (ook 
pluimvee)?  
 
Kom dan op donderdagmiddag 11 oktober 2018 vanaf 
14:00 uur naar Terra Meppel VO om jouw dier (max. 2) 
te laten keuren door een echte keurmeester! 
  
Opgeven kan via meppel@voterra.nl 
met jouw naam, de naam van jouw 
basisschool en het soort dier dat je 
wilt laten keuren.  
 
 
Tot ziens bij Terra!  

mailto:meppel@voterra.nl

