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Beste ouders/verzorgers, 

 

 

 

Normen en waarden zijn tijdloos, toch? 
 

Toenemend geweld tegen hulpverleners, scheldkanonnades op social media en politici die expliciet 

en grof taalgebruik hanteren… Gaan wij er als samenleving op achteruit? Hebben wij massaal een 

korter lontje? En is verdraagzaamheid alleen nog maar een woord waarover we in de bijbel lezen?     

 

Als christelijke Kindcentra in Drenthe willen we ons hard maken voor het behoud van de 

ongeschreven gedragsregels en waardes die het cement van onze maatschappij vormen. De wereld 

verandert, maar normen en waarden mogen nooit uit de tijd raken. Samen moeten wij het goede 

voorbeeld geven aan de jongste generatie. De generatie die aan onze zorg is toevertrouwd van baby 

tot middelbare schoolleeftijd.  

 

Op onze scholen leren we kinderen immers niet alleen basiskennis, maar ook 21e  eeuwse 

vaardigheden. Zij leren om samen op te trekken, waardering te tonen voor de ander en 

verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag. Zodat zij straks hun kwaliteiten kunnen inzetten voor 

een samenleving die staat voor betrokkenheid, aandacht, gelijkwaardigheid en geborgenheid. Want 

onze normen en waarden zijn tijdloos, toch? 
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BSO, peuterspeelzaal en kinderopvang 
06 15267632 

 

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


In de maand december lanceren wij (samen met alle andere christelijke Kindcentra in Drenthe) de 

campagne ‘Kindcentraal in Drenthe’. Er is een website gemaakt: www.kindcentraalindrenthe.nl waar 

alle stichtingen en scholen te vinden zijn.  

In week 50 & 51 staan er in de gehele provincie driehoeksborden en kun je posters en social media 

posts van ons tegenkomen.  

 

We hebben ook een nieuwe film gemaakt ‘Een dag op het Kindcentrum’. Bekijk via deze link het 

resultaat:  https://www.youtube.com/watch?v=5ew2T4ln-co 

U staat ook achter deze campagne. Toch? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levering schoolfruit week 50 

Komende week krijgen wij Mandarijn, kiwi en appel. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Corine Admiraal 

 

 

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: 

http://www.kindcentraalindrenthe.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=5ew2T4ln-co


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 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 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). 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Sinterklaas op bezoek 

Donderdag 5 december kwam Sinterklaas met zijn pieten 

een bezoek brengen aan de dreumes- en peutergroep. 

 

Wat vonden de kinderen het spannend, maar ook 

ontzettend leuk. De kinderen hebben gedanst met 

Sinterklaas. De cadeautjes konden natuurlijk ook niet 

ontbreken.  

 

 

Communicatie terugkoppeling klant 

tevredenheidsonderzoek december 2019 

 Agenda december 2019 

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

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/


Wij zijn blij dat veel klanten onze enquête hebben ingevuld. Bedankt!  

Inmiddels zijn we bezig met de evaluatie. Er zijn veel mooie punten uitgekomen, 

maar ook onderwerpen die aandacht nodig hebben. Dit hebben wij uitgezet naar 

alle locaties en naar onze Klantenservice. Een aantal onderwerpen zullen verder 

uitgezocht moeten worden om te kijken hoe wij dit binnen ons beleid en organisatie 

kunnen wegzetten. De uitkomsten van de vragen over de oudercommissie zijn 

inmiddels met de OC’s gedeeld. Wij houden u de komende tijd hiervan op de 

hoogte via de nieuwsbrief.  

 

Kerstontbijt 

Wij nodigen alle kinderen van de peuteropvang en peuterspeelzaal uit voor het 

kerstontbijt op dinsdag 17 december om 09:00 uur. 

Deze ochtend zullen wij de kinderen graag een gevarieerd kerstontbijt aanbieden. 

Het is de bedoeling dat iedereen iets voor het kerstontbijt meeneemt,  

dan willen wij u vragen dit ongeveer voor vijf kinderen te doen. 

Op de deur bij binnenkomst hangt een intekenlijst waarop u kunt aangeven wat u 

eventueel voor ons kerstontbijt zou willen meenemen.  

Komt uw kind normaal gesproken niet onze dinsdaggroep, dan is uw kind van harte 

welkom bij ons kerstontbijt. U kunt uw kind dan weer om 09:45 uur ophalen. 

 

Activiteiten in de kerstvakantie 

Voor de kerstvakantie staan er weer verschillende leuke activiteiten op de planning.  

Bij het kinderdagverblijf gaan zij bijvoorbeeld vuurwerk verven en zelf sneeuw maken. 

 

Er staan ook veel leuke activiteiten voor de BSO gepland. Wij gaan met de kinderen 

schaatsen. Op oudejaarsdag houden wij een oliebollen proeverij. De kinderen gaan 

de oliebollen eerst zelf kopen om vervolgens te beoordelen wie de lekkerste 

oliebollen van Meppel verkoopt. 

 

 



 
 

 

 
 

Indien u het nog niet heeft doorgegeven. Wij horen graag wanneer uw kind(eren) 

komt in de kerstvakantie. 

 

 

 

 

    



Kinderen van Viva la Musica kerstconcert 

Al 30 jaar sfeervolle familieconcerten 

 

Op zondagmiddag 15 december om 17:00 zingen alle koren van de Koorschool Viva La 

Musica tijdens het kerstconcert in de Grote kerk in Meppel. De koorschool Viva la Musica 

bestaat precies dertig jaar en bestaat uit kinderen van 6 tot 20 jaar, verdeeld over drie 

koren. 

Dit jaar staat het podium midden in de kerk en zit het publiek er omheen zodat iedereen van 

dichtbij kan genieten van de stralende kindergezichten. De kinderen worden daarbij begeleid 

door de harpiste Marije Vijselaar.  

De eerste stappen op het podium 

De jongste groep, het beginnerskoor,  zingt enkele eenvoudige Nederlandse kerstliedjes over 

de kerstman en de dieren in het stalletje. Voor velen van hen is het de eerste, maar 

waarschijnlijk niet de laatste keer dat ze voor een groot publiek gaan zingen. 

Vrolijke kerstliederen en Engelse carols 

Het kinderkoor neemt het dan over met Engelstalige liedjes, waaronder een aantal bekende 

Engelse carols, een wiegelied, een vrolijk Schots kerstlied en een spetterend Joyful Noel, 

waarin het koor als één stem begint, tussendoor zich splitst in vijf stemmen en weer 

gezamenlijk eindigt.  Er zijn weer een aantal solisten uit het koor die zo ver gevorderd zijn 

dat ze zich als solozanger of zangeres kunnen presenteren.  

Stralende warme klanken 

Het jeugdkoor vervolgt het concert met meerstemmige kerstmuziek waaronder een stralend 

Zweeds kerstlied, een Duits driekoningenlied, een Frans Wiegelied, een sfeervol sterrenlied, 

wat flitsende Engelse stukken en ook weer een aantal solo`s.  

Gaudete 

Als afsluiting zingen alle kinderen het uitbundige Gaudete. Iedereen is van harte welkom om 

dit hartverwarmende evenement mee te maken. Kaarten zijn te koop bij de ingang van de 

kerk. Het concert start 17.00u in de Grote Kerk in Meppel en duurt tot uiterlijk 18.15 uur. Er 

is geen pauze. Het concert is voor kinderen vanaf 5 jaar. De toegang bedraagt  € 10,- voor 

volwassenen en  € 3,- voor kinderen. 

 

Over Viva la Musica 

Viva la Musica is een zang- en kooropleiding voor kinderen en jeugd van 4 tot en met 21 

jaar.  Viva is dé koorschool van Zuidwest Drenthe, de Kop van Overijssel en omliggende 

gemeenten. De koorschool is een stichting met een bestuur, docenten en vrijwilligers en 

bestaat momenteel uit ruim 70 leerlingen. Er zijn lesplaatsen in Meppel en Zuidwolde. De 

artistieke leiding is sinds 2007 in handen van Ceciel van der Zee. De koorschool werd in 1989 

opgericht. Naast een kooropleiding, biedt Viva la Musica een eenjarige cursus ‘kennismaken 

met muziek’ voor kinderen. Meer informatie is te vinden op www.koorschoolvivalamusica.nl 
 

 

http://www.koorschoolvivalamusica.nl/

