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Beste ouders/verzorgers,  

 

Kerstviering Stadskwartier 

Volgende week woensdagavond 18 december vieren we samen 

kerst in de Kruiskerk, Thorbeckelaan 73 (Haveltermade). Hieronder 

nog even kort een aantal huishoudelijke zaken. 

1.       Er zijn twee vieringen. De eerste viering start om 18.00 uur en 

duurt tot 18.45 uur. De tweede viering start om 19.00 uur en duurt 

tot 19.45 uur. Bij de eerste viering zijn de families welkom met een 

achternaam beginnend met de letters A tot en met K. Bij de 

tweede viering worden de families uitgenodigd met de 

achternaam beginnend met de letters L tot en met Z. 

2.       De viering is er voor kinderen in de basisschoolleeftijd en hun 

ouder(s)/verzorger(s). 

3.       De kinderen zitten in de kerk bij hun eigen leerkracht. 

13-12-2019 weeknieuws 14:  

- Kerstviering Stadskwartier 

- Kerstontbijt 

- Kerstkaarten 

- Nieuwe website 

- Levering schoolfruit 

- Trefwoord 

- Agenda 

- Nieuws van de buitenschoolse opvang,  

peuterspeelzaal en kinderopvang 

- Scala 

- Oerrr 

- Meko ‘74: kom jij korfballen?  

 
 
 

 

Kindcentrum Stadskwartier 
Catharinastraat 7, 9 en 13 

7941 JD  Meppel 
0522 251076 

directiekcstadskwartier@kindpunt.nl 
kindcentrumstadskwartier.nl 

BSO, peuterspeelzaal en kinderopvang 
06 15267632 

 

mailto:directiekcstadskwartier@kindpunt.nl
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4.       De kleuters worden voorafgaand aan de dienst 

opgevangen bij de garderobe. Zij lopen tijdens de viering de kerk 

in onder begeleiding van de leerkrachten. 

5.       Aan het einde van de dienst is er een collecte voor KIKA 

namens de Kinderraad. De collectebus staat bij de uitgang. 

Kerstontbijt vrijdagochtend 20 december 

Er hangen bij de lokalen intekenlijsten voor het kerstontbijt. De 

kinderen hoeven op deze ochtend geen fruittas mee. Denkt u er 

wel aan dat de kinderen een bord, bestek en een beker 

meenemen (voorzien van naam).                                              

Vrijdag start voor alle kinderen om 12.00 uur de kerstvakantie. 

Kerstkaarten 

Op school geven wij elkaar geen kerstkaarten. Dit om 

teleurstellingen te voorkomen. 

 

Nieuwe website online 

Wij hebben vanaf vandaag een nieuwe website. Informatie over 

onze school, foto’s van diverse activiteiten etc. is/zijn vanaf nu te 

vinden op kindcentrumstadskwartier.nl Neemt u een kijkje? Wij zijn 

er erg trots op. 

Onze oude website blijft tot 1 februari 2020 in de lucht. Mocht u 

hier nog foto’s van willen afhalen dan kan dat nog. 

 

Levering schoolfruit week 51 

Komende week krijgen wij meloen, wortel 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: 
Week 51: Het vredeskind (Lucas 2, 1-7); De vredesboodschap (Lucas 2, 8-20). 
Bijbelverhalen middenbouw: 
Week 51: In de kou (Lucas 2, 8-15); Overal thuis (Lucas 2, 16-20). 
Bijbelverhalen bovenbouw: 
Week 51: Geboren herder (Lucas 2, 8-15); Herders in de stal (Lucas 2, 16-20). 

http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/


 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nieuwe e-mailadres oudercommissie 

Vanaf heden heeft de oudercommissie een nieuw e-mailadres. Het nieuwe e-

mailadres van de oudercommissie is ockcstadskwartier@pluskinderopvang.nl. 

 

Wat houdt de oudercommissie precies in? 

De oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, 

de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de herinrichting van 

de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders 

en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie. 

 

De oudercommissie overlegt met de pedagogisch medewerker of 

locatiecoördinator. Zij adviseren gevraagd en ongevraagd de pedagogisch 

medewerker of locatiecoördinator. Zij geven goede en heldere informatie aan 

ouders en onderhouden contact met andere ouders. De oudercommissie bevordert 

de betrokkenheid van ouders van het Kindcentrum, bijvoorbeeld door 

ouderavonden mee te helpen organiseren en fungeert als aanspreekpunt voor 

ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure. 

 

 Agenda december 2019 

zie ook onze website: kindcentrumstadskwartier.nl 

Woe. avond 18 december kerstviering in de Kruiskerk 

Thorbeckelaan 73 

(Haveltermade) 

Vrij. ochtend 20 december kerstontbijtbuffet 

Vrijdag 20 december 12.00 uur start vakantie 

 

Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari kerstvakantie 

Week 2l luizenpluis 

Vrijdag 17 januari 11.00 uur peutergym 

mailto:ockcstadskwartier@pluskinderopvang.nl
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Spelregels + uurtarief 2020 

De spelregels en uurtarief voor 2020 zijn naar uw e-mail gestuurd. Mocht u deze niet 

hebben ontvangen, dan kan de e-mail in uw spam terecht zijn gekomen.  

Indien uw vragen heeft over de spelregels of/en het uurtarief, dan kunt u contact 

opnemen met het hoofdkantoor. 

 

Baby space 

Zoals u wellicht al op de babygroep heeft gezien, hebben 

wij een nieuw vloerkleed met twee mooie stoelen op de 

groep staan. Deze hoek wordt onze baby space genoemd, 

waarbij de baby’s zich vrij kunnen bewegen. Wij willen deze 

hoek ook extra schoon houden en daarom is het belangrijk 

om niet met schoenen op het vloerkleed te lopen.  

Dit is om te voorkomen, dat de baby’s op een vies 

vloerkleed de wereld gaan ontdekken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten BSO 

Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van de 8+ 

workshop fotografie gehad. Hoe zit een fototoestel 

er precies uit en waar moeten wij op letten als wij 

een foto maken? Daarna mochten de kinderen zelf 

aan de slag om mooie foto’s te maken samen met 

de fotograaf. Wij zijn heel erg benieuwd naar het 

eindresultaat. 

 

Volgende week komen de kinderen erachter hoe 

sterk spaghetti is. De kinderen gaan ook bewegen 

in de gymzaal. Zij gaan onder andere tennisgym 

doen. Wat houdt dat precies in? De kinderen gaan 

tennissen met een ballonnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Scala 

Kleuteratelier 

Vanaf 21 januari kunnen kinderen van 4 t/m 6 jaar volop verven, kleien, tekenen, scheuren en 

plakken in het Kleuteratelier van Marjelle Barneveld. In 6 bijeenkomsten gaan ze heel veel 

ontdekken en experimenteren met allerlei materialen en technieken. Hoe voelt het om met 

grote kwasten te werken? Wat gebeurt er als verschillende kleuren verf door elkaar gaan? Als 

je klodders uitsmeert, wat ontstaat er dan? Wat zie je? Welk verhaal verzin je? En maak je er 

nog iets bij? Alle kunstwerken gaan natuurlijk mee naar huis. De bijeenkomsten vinden plaats 

op dinsdag van 16.00 tot 17.30 uur bij Scala in CCM De Plataan aan de Vledderstraat 3c in 

Meppel. Meedoen aan de hele serie kost € 66,-. Aanmelden kan via www.ontdekscala.nl. 

Blij met klei 

Vanaf 6 februari zijn er 6 lessen voor kinderen van 8 t/m 12 jaar om het plezier van werken 

met klei te ontdekken met Margo van der Molen. Ze maken bijvoorbeeld een mooie of gekke 

spaarpot, een schaaltje van hun twee handen, een heuse kasteeltoren, een lievelingsdier of een 

grappig gezicht en ze gaan een keer op de draaischijf aan het werk als een echte pottenbakker. 

Natuurlijk gaan de werken mee naar huis. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag van 

15.30 tot 17.00 uur bij Scala in CCM De Plataan aan de Vledderstraat 3c in Meppel. Meedoen 

aan de hele serie kost € 66,-. Aanmelden kan via www.ontdekscala.nl. 
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 Kom jij korfballen bij 
Meko‘74?   

Korfbal is een sport voor 
iedereen! In de gemengde 
teams staat samenspelen 

centraal. 
 

 
 

Bij korfbalvereniging Meko’74 
vinden we het belangrijk om sportiviteit en gezelligheid 
met elkaar te combineren. Wil jij ook eens meedoen?  
 

                                  Kom naar de GRATIS 

instuiftrainingen! 
Waar:   “Sporthal Koedijkslanden” te Meppel 

Wanneer: Maandag van 18.00-19.00 uur 

   Vanaf 6 januari 2020 

Wie:   Iedereen tussen de 8 en 12 jaar 

Meer informatie? Of heb je een andere leeftijd, maar wel 
interesse in korfbal? Mail met Ronald Dorenbos via 
secretaris@meko74.nl, of bel Jorinde Mulder (06-
11287948). 
 
Bezoek ook onze site! 
  www.meko74.nl 
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