
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Groep 8 maakt sinterklaasgedichten in het Engels. 

In groep 8 hebben de kinderen een sinterklaasgedicht gemaakt in 

het Engels. De woorden van Sinterklaas: shoe, horse, black Pete, 

present(s) en SantaClaus (verbastering van Sinterklaas) moesten 

erin voorkomen. Op rhymezone.com konden de kinderen de 

Engelse rijmwoorden vinden. 

Er waren hele mooie en grappige gedichten.  

Roberg Jan heeft samen met Santiago dit prachtige gedicht 

geschreven: 

 

SantaClaus dashes across without traffic laws. 

Someone filled your shoe, do you know who? I don’t have a clue. 

His horse goes up and down with force, of course! 

A black Pete sits in the back seat with a map sheet. 

They give presents that are transparent. How pleasant! 
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www.pcbs-stadskwartier.nl 

BSO, peuterspeelzaal en kinderopvang 
06 15267632 

 

http://www.pcbs-stadskwartier.nl/


Levering schoolfruit week 49 

Komende week krijgen wij kaki fruit, waspenen en peren. 
 

Reminder Sinterklaas op het Stadskwartier 

Er staat een aantal activiteiten gepland rondom Sinterklaas.  

Voor de kinderen en ouders uit de groepen 5 t/m 8 is er woensdag 

4 december tussen 17.00- 17.30 een surprise kijkmoment. De 

surprises worden dan in de klas gebracht en ook kunnen dan 

surprises van de anderen worden bekeken.  

Donderdag 5 december komen Sinterklaas en zijn pieten bij ons 

op bezoek. De activiteitencommissie zorgt 's ochtends voor wat 

drinken en lekkers. De kinderen moeten hun eigen lunch 

meenemen. Op 5 december houden we de gebruikelijke 

schooltijden aan. Alle kinderen zijn om 14:30 uur vrij. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Corine Admiraal 

 

Onderwijskundig             Notulen Kinderraad 
 
Rekenmethode                                                                              
De kinderraad heeft gevraagd aan de kinderen als er een nieuwe rekenmethode gekozen 
wordt, hoe moet deze er dan uitzien en wat is belangrijk? 
 

 spelletjes erbij 

 kleuren 

 splitsen 

 meer werken op computer dan in het 
werkboek 

 veel plaatjes in het boek voor uitleg  

 meer automatiseren 

 begrijpelijk instructie 

 methode houden die we hebben 

 minder uitleg per opdracht 

 meer samenwerken  

 geen harde boeken {geel+blauw} 

 tafels leren op de computer voor alle groepen 
 

Goed doel 
De kinderen gaan in de klassen vragen voor wat voor doel iedereen wil sparen. 
 

Groetjes, Florenz 

Gr. 5:  zen en marisol  

Gr. 6:  nora en jens 

Gr. 7:  seth en isabella 
Gr. 8:  jort en florenz 

(notulist)              
Voorzitter: juf corine 

 



Rubriek 
School in beweging 
We werken aan onze onderwijsaanpak ‘samen waar kan, apart indien nodig’. Het geeft beweging 

in onze school. Er zijn veranderingen en we maken gaandeweg keuzes om zo dicht mogelijk bij ons 

ideaalbeeld te komen. Ouders van onze leerlingen denken mee in klankbordgroepen en (nieuwe) 

ouders stellen vragen. In deze rubriek besteden we aandacht aan onderwerpen die daarbij aan de 

orde zijn en leggen we eventueel uit wat bepaalde onderwijstermen betekenen. 

 

Persoonlijk onderwijs 
Door de samenwerking tussen leerlingen en leerkrachten, maken we ruimte voor omgaan met 
verschillen tussen kinderen (differentiëren) en kunnen we het onderwijs persoonlijker maken. We 
kunnen hierdoor beter inspelen op wat elk kind nodig heeft in het eigen leerproces: de route naar 
meer gepersonaliseerd onderwijs.  
 

Visie 
Wij geloven dat wij kinderen kunnen leren zichzelf optimaal te ontwikkelen 
 
Plannen voor komend jaar: 

We geloven in elke dag een beetje beter onderwijs. We werken dit jaar aan de volgende 

speerpunten: 

- We starten de eerste periode met werken aan instructie a.d.h.v. het directe instructiemodel. 

Daarnaast besteden we dezelfde periode aandacht aan werken met doelen en de inzet van 

de taakkaart met als doel een duidelijke, doorgaande lijn. 

- Hierna gaan we aan de slag met het werken in zones. Hoe ziet dit er volgens ons uit in de 

verschillende groepen. Wat zijn de verschillen tussen een kleuter, onder-, midden- en 

bovenbouw.  

- We sluiten laatste periode van het schooljaar af met kindgesprekken. Hier kunnen we onszelf 

in trainen tot aan het einde van het jaar zodat dit het jaar daarop voortgezet kan worden. Dit 

volgende jaar is ook het jaar waarin de onderbouw start met de nieuwe rapporten, dat sluit 

mooi daarop aan.  

Hoe werken wij aan deze doelen: 

We hebben werkgroepen (bordsessiegroepen) ingedeeld per bouw.  

Als we werken over instructie, taakkaart en doelen hebben we het vaak over een leeftijdsspecifieke 

aanpak. De werkgroepen werken hoofdzakelijk aan de thema’s die eerdergenoemd zijn. Om op 

elkaar af te stemmen (we willen een doorgaande leerlijn) zal op vergaderingen (plenair en bouw) en 

op teamnascholingsmomenten ook teruggekomen worden op deze onderwerpen.  

 

Eerste doel behaald 
Wij zijn heel blij dat we ons 1e doel hebben behaald: “Wij werken in alle klassen met zichtbare en 
levende doelen die de kinderen kunnen herkennen, benoemen en toelichten”.  
In de teamkamer/bibliotheek hebben wij de doelen zichtbaar gemaakt. Ook hebben we daar een 
trotsmuur ingericht. Enkele foto’s van deze trotsmuur:  

 

    



Groep 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Groep 6 

Na de pre toets vullen we een blad in, daarin stellen we onszelf doelen.  

Na 3 weken oefenen hebben we de echte toets gemaakt en gekeken of we onze doelen hebben 

behaald. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trefwoord/Bijbelvertellingen  

 

 Geloven (week 49 t/m 51) 
Inhoud: Geloven, zeker weten en twijfelen. Geloven in mensen, geloven in God, geloven in 
vrede. 
 
Bijbelverhalen onderbouw: 
Week 49: Soldaten in de straat (Bijbels verhaal); Zacharias gelooft het niet (Lucas 1, 5-25); Het 
is toch waar (Lucas 1, 57-80).  
Week 50: Maria gelooft in haar kind (Lucas 1, 26-36 en 46-55): Maria en Jozef gaan op reis 
(Lucas 2, 1-5).  
Week 51: Het vredeskind (Lucas 2, 1-7); De vredesboodschap (Lucas 2, 8-20). 
 
Bijbelverhalen middenbouw: 
Week 49: Zacharias mag geloven (Lucas 1, 5-25); Onverwacht bezoek (Lucas 1, 26-38). 
Week 50: Geloof het maar, Johannes is een kind van God (Lucas 1, 52-79); Naar de stad van 
koning David (Lucas 2, 1-5). 
Week 51: In de kou (Lucas 2, 8-15); Overal thuis (Lucas 2, 16-20). 
 
Bijbelverhalen bovenbouw: 
Week 49: Zacharias mag geloven (Lucas 1, 5-25); Welkom aan een nieuwe koning (Lucas 1, 
26-38). 
Week 50: Geloof het maar, Johannes is een kind van God (Lucas 1, 52-79); Naar Betlehem 
(Lucas 2, 1-5). 
Week 51: Geboren herder (Lucas 2, 8-15); Herders in de stal (Lucas 2, 16-20). 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Agenda november/december 2019 

(zie ook onze website: www.pcbs-stadskwartier.nl) 

Woensdag 4 december 17.00-17.30 uur surprise kijken 

groep 5 t/m 8 

Donderdag 5 december sinterklaasviering 

Vrijdag 6 december 11.00 uur peutergym 

Woe. avond 18 december kerstviering in de kerk 

Vrij. ochtend 20 december kerstontbijtbuffet 

Vrijdag 20 december 12.00 uur start vakantie 

 

Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari kerstvakantie 

 

http://www.pcbs-stadskwartier.nl/


 
 

 

 

Activiteitenprogramma BSO 

Voor volgende week hebben wij weer veel leuke activiteiten op 

de planning staan. Op maandag gaan de kinderen bellenkunst 

maken, aan de hand van ecoline en een rietje gaan ze aan de 

slag.  

 

 

 

Sinterklaas is in ons land en dan kan pietengym niet ontbreken. 

Hoe worden wij een echte piet? Daar komen wij tijdens de 

pietengym achter. Voor de 8+ groep hebben wij een Yahtzee 

toernooi.  

 

 

 
Nieuwe vloer babygroep, dreumesgroep en peutergroep/BSO 

Het is u misschien al opgevallen. Verschillende ruimtes hebben een nieuwe vloer 

gekregen. Wij hebben gekozen voor een meer huiselijke en warme sfeer voor op de 

groepen. Wij zijn ontzettend tevreden over het eindresultaat, u ook? 

Hieronder ziet u een kleine impressie van de vloer. In het nieuwe jaar zal ook de 

gang een nieuwe vloer krijgen. 

 

 
 



Meppel Actief 

 
 

 



Spel- en praatgroep KIES  

(Kinderen in echtscheiding situaties komen 8x bij 

elkaar) 

 

Voor wie is de spel- en praatgroep KIES bedoeld?  

Deze groep is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool en speciaal onderwijs groep 4 

t/m 8 én voor jongeren op het voortgezet onderwijs, die een echtscheiding hebben 

meegemaakt, ongeacht hoe de scheiding is verlopen. Belangrijk is dat de scheiding minimaal 

een half jaar geleden is. 

Wat is het doel van de groep? 

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan 

met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn. 

Kinderen en jongeren die een scheiding hebben meegemaakt kunnen deelnemen aan de 

groep: beter leren omgaan met gedachten en gevoelens over de scheiding - praten over wat 

ze moeilijk vinden aan de scheiding en herkenning vinden - hun hart luchten en elkaar helpen 

met oplossingen - de scheiding beter leren verwerken waardoor problemen zich minder 

stapelen en er minder hinder wordt ondervonden in het dagelijkse leven. 

Wat doen we in de groep?  

We komen 8x bij elkaar gedurende een uur, meestal onder schooltijd met max.10 kinderen of 

jongeren. We gebruiken verschillende manieren zoals een  

spel/vragenkaartjes/werkbladen/tekenen om onderwerpen die met scheiding te maken 

hebben aan bod te laten komen. We besteden o.a. aandacht aan het kennismaken, privacy, 

eigen situatie verkennen, ervaringen delen, omgaan met veranderingen, hoe gaat het nu, 

wat is nodig, blokkades, vroeger-nu-later, loslaten en vertrouwen.  

En de ouders?  

Voordat de groep start vindt er een ouderavond plaats. Op deze avond kunnen de ouders 

kennismaken met de KIES-coaches (getrainde begeleiders van KIES-groepen) en geven we 

informatie over de inhoud van de KIES-bijeenkomsten. We besteden aandacht aan privacy 

en beantwoorden vragen. Aan het einde van de KIES-groep bijeenkomsten is er een 

afsluitende ouderavond. 

  

Wanneer, waar en kosten  

Opgave kan het hele jaar door bij de coördinator van de KIES-trainingen en met een 

deelname-/toestemmingsformulier. Beide ouders dienen akkoord te gaan en te ondertekenen 

voor deelname. De groep kan starten op een locatie als er voldoende aanmeldingen zijn. Er 

zijn geen kosten aan verbonden. 

   

KIES coördinator Tabitha Roosenbrand 

t.roosenbrand@meedrenthe.nl, 06-46235186 

mailto:t.roosenbrand@meedrenthe.nl
http://kiesvoorhetkind.nl/

