
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Droomkaarsen (uit onze methode Trefwoord) 

 

Laten al die mooie dromen 

bij het kerstkind samen komen. 

Voor we nu weer verder gaan, 

steken we de kerstkaars aan. 

 

Blijf maar hopen, blijf maar dromen, 

want de vrede zal ooit komen. 

Blijf maar hopen, blijf maar dromen, 

want de vrede komt. 

 

Wij wensen u heel fijne feestdagen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Kindcentrum Stadskwartier 

20-12-2019 weeknieuws 15:  
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- Vervangingen 
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Vervangingen 

Anne Marel van Schaik gaat vanaf woensdag 15 januari met 

zwangerschapsverlof. Astrid Boerma zal haar gaan vervangen.  

 

Hugo van der Veen heeft tot op heden op onze school het 

invallen verzorgd. Na de kerstvakantie maakt Hugo de overstap 

naar KindPunt Vissersingel. Ilana Boverhof gaat het invallen van 

Hugo overnemen. 

 

Astrid en Ilana stellen zich in dit weeknieuws aan u voor. 

Wij wensen Anne Marel een fijne tijd toe en bedanken Hugo voor 

zijn inzet. 

 



Even voorstellen 

 
Astrid, wil je jezelf voorstellen?  

Natuurlijk! Mijn naam is dus Astrid Boerma, geboren en getogen in het Westen, maar al sinds heel 
veel jaren woonachtig in het mooie Drenthe, Meppel. In mijn vrije tijd ben ik veel in de bossen te 
vinden en wandel heel wat paden af samen met mijn man Rob. Ook is de kans groot dat je mij in de 
weekenden op de racefiets tegenkomt. Vakanties vier ik het liefst in een tent, op de wadden of in de 
bergen. 
 
Ik ben al lang werkzaam binnen diverse vormen van onderwijs/kinderopvang en geniet nog iedere 
dag om dit werk te kunnen doen. 
Naast mijn werkzaamheden binnen Plus als pedagogisch 
medewerkster op de BSO zal ik met ingang van half januari ook 
de zwangerschapsverlof van Anne Marel vervangen.  
Binnen het onderwijs heb ik al eerder een zwangerschapsverlof 
mogen vervullen op de Anne Frank en heb ik keuzevakken 
‘opleiding Kinderopvang’ binnen het Deltion  gegeven. 
Werken met kinderen blijft voor mij elke dag een groot feest en 

kijk ik ernaar uit om de komende periode bij het Stadskwartier 

aan de slag te gaan. 

Astrid Boerma 

 

 

 
Hoi allemaal! 

 

Als nieuwe leerkracht op Kindcentrum Stadskwartier wil ik mij graag even 

voorstellen. Mijn naam is Ilana Boverhof. Ik ben 25 jaar oud en samen 

met mijn vriend en hond woon ik in Meppel. In mijn vrije tijd vind ik het 

leuk om te bakken en te koken. Maar ik vind het ook heerlijk om te 

wandelen met mijn hond.  

 

De laatste jaren ben ik op verschillende scholen in Meppel werkzaam 

geweest en heb ik het afgelopen jaar mijn studie voor leerkracht 

basisonderwijs afgerond. Vanaf januari zal ik werkzaam zijn op de school 

van uw kind(eren) als vaste invaljuf.  

 

Ik heb erg veel zin om van de rest van het schooljaar een leuke en 

leerzame tijd te maken. Mocht u vragen hebben, dan ben ik na de vakantie op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag aanwezig in verschillende groepen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Ilana Boverhof  

 



Levering schoolfruit week 2 

Nog niet bekend. 

 

 

Trefwoord/Bijbelvertellingen  

 

 Gelukwensen (week 2 t/m 4) 
Inhoud: Gelukwensen, geluk en ongeluk. De maakbaarheid van geluk en een gelukkige wereld. 
 
Bijbelverhalen onderbouw: 
Week 2: Genieten van dingen om je heen (Matteüs 6, 25-34); Psalm 121.  
Week 3: Gaat het feest niet door? (Lucas 14, 16-24); Bartimeüs (Lucas 18, 35-43).  
Week 4: Vier echte vrienden (Marcus 2, 1-12); Manja helpt Razi (Marcus 3, 1-6).  
 
Bijbelverhalen middenbouw: 
Week 2: De hoogste plaatsen (Matteüs 20, 20). 
Week 3: Een kromgegroeide hand (Marcus 3, 1-6); Het grote feest (Lucas 14, 16-24). 
Week 4: Een verhaal over vogels en bloemen (Lucas 12, 22-34); Gefeliciteerd! (Matteüs 5, 1-
10). 
 
Bijbelverhalen bovenbouw: 
Week 2: De beste plek naast Jezus (Matteüs 20, 20). 
Week 3: Iets goeds doen op de rustdag (Marcus 3, 1-6); Het verhaal van de honderd smoezen 
(Lucas 14, 16-24). 
Week 4: Zorgen (Lucas 12, 22-34); Jij deugt tenminste… (Matteüs 5, 1-10). 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Agenda januari 2020 

zie ook onze website: kindcentrumstadskwartier.nl 

 

Kerstvakantie   t/m vrijdag 3 januari 

Week 2l luizenpluis 

Vrijdag 17 januari 11.00 uur peutergym 

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


 
 

 

Peutergroep na de kerstvakantie 

Na de kerstvakantie zal de peutergroep om 14:30 uur samenvoegen met de 

dreumesgroep. Heeft uw kind(eren) tot 14:30 uur opvang, dan kunt u uw kind(eren) 

ophalen bij de peutergroep voorheen was dit bij de dreumesgroep. Heeft uw 

kind(eren) tot 18:15 uur opvang, dan verandert er niets voor u. 

 

Op de dinsdag zal Monique op de peutergroep staan. Zij zal samen met de kinderen 

meegaan naar de dreumesgroep om 14:30 uur. 

 

Zwangerschap Natascha 

Natascha van de babygroep is in blijde verwachting van haar derde kindje. In maart 

zal Natascha met zwangerschapsverlof gaan. Momenteel zijn wij aan het kijken hoe 

wij het zwangerschapsverlof gaan invullen. Zodra hierover meer informatie is, wordt u 

op de hoogte gebracht.  

 

 

 

 

 

 
 

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2020 toe. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Jeugdgezondheidszorg GGD Drenthe op de basisschool 
Uw kind zit op de basisschool. En natuurlijk wilt u dat uw kind zo gezond mogelijk opgroeit. De 

Jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe helpt u daar graag bij. Jonge kinderen komen daarvoor 

naar het consultatiebureau. Maar ook op school kijken we met u mee hoe het met uw kind gaat. 

Hieronder leggen we uit hoe we dat doen.  

We nodigen alle kinderen van groep 2 en 7 uit voor een gezondheidsonderzoek 

Dit onderzoek gebeurt op school. Van tevoren vult u een vragenlijst in via Mijn Kinddossier. U krijgt 

hiervoor een uitnodiging  via de mail. Tijdens het onderzoek meten en wegen wij uw kind. In groep 2 

doen wij ook een gehoor- en ogentest. 

We houden regelmatig spreekuur op school voor leerlingen en ouders 

Met al uw vragen of zorgen over uw kind kunt u terecht op het spreekuur. U kunt een afspraak 

maken via telefoonnummer 088-246 0 246 (maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur).  Mailen kan 

ook: jgz@ggddrenthe.nl  

Kloppen uw mailadres en telefoonnummer in Mijn Kinddossier? 

Alle informatie over uw kind krijgt u via Mijn Kinddossier. Wijzigt uw mailadres of telefoonnummer? 

Verander dit dan ook in MijnKinddossier, via www.mijnkinddossier.nl. Zo mist u geen belangrijke 

informatie over uw kind. 

Heeft u vragen? 

Wij beantwoorden ze graag. U kunt hiervoor contact opnemen met het team Jeugdgezondheidszorg 

op KC Stadskwartier: 

Marjanne de Graaf, Jeugdarts  (m.degraaf@ggddrenthe.nl) 

Nettie Verweij, JGZ-verpleegkundige bereikbaar tot 1-2-2020  (n.verweij@ggddrenthe.nl) 

Annette de Graaf, JGZ-assistente  (a.degraaf@ggddrenthe.nl) 

Yvonne Tempel, planner  (y.tempel@ggddrenthe.nl) 

 

 

mailto:jgz@ggddrenthe.nl
mailto:m.degraaf@ggddrenthe.nl
mailto:n.verweij@ggddrenthe.nl
mailto:a.degraaf@ggddrenthe.nl
mailto:y.tempel@ggddrenthe.nl

