
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers,  
 

Ouders in de klas 

Graag willen wij u de gelegenheid geven om een kijkje in de klas 

van uw kind(-eren) te komen nemen. Dit gaan we realiseren in de 

periode januari t/m maart 2020. Via de leerkracht ontvangt u 

hiervoor een uitnodiging. 

 

Vragenlijsten leerlingen en ouders’ sociale veiligheid en 

tevredenheid’  

Graag willen wij als school en stichting de mening van de 

leerlingen en u weten over de kwaliteit van onze school. Hiervoor 

zijn vragenlijsten opgesteld. 

De kinderen vullen de vragenlijst op school in. De ouders krijgen 

volgende week via de mail de uitnodiging om deze vragenlijst in 

te vullen. 

Na verwerking van de gegevens zullen wij u hierover informeren. 

 

10-01-2020  weeknieuws 16:  

- Ouders in de klas 

- Vragenlijsten leerlingen en ouders naar tevredenheid 

- Schoolapp/foto’s 

- Levering schoolfruit 

- Onderwijskundig: notulen Kinderraad 

- Trefwoord 

- Agenda 

- Meppel Actief 

- Nieuws van de buitenschoolse opvang,  peuterspeelzaal en kinderopvang 

- Bad hesselingen: disco zwemmen 

- Masterclass Geluk 

 
 
 

 

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


Schoolapp/foto’s 

Wij maken geen gebruik meer van een schoolapp om foto’s te 

delen. Op onze nieuwe website plaatsen de leerkrachten foto’s 

via My Album, gelinkt aan hun groep. Dit is voor iedereen die onze 

website bezoekt te zien. Zie onze nieuwe website: 

kindcentrumstadskwartier.nl 

 

Levering schoolfruit week 3 

Snacktomaatjes, waspeen en appel. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Corine Admiraal 

 

 

Onderwijskundig     Notulen Kinderraad 

                                              Gr: 5 Zen en Marisol 
                                                                          Gr: 6 Nora en Jens 

                                                                          Gr: 7 Seth en Isabella 

                                                                          Gr: 8 Jort en Florenz 

                                                                          Voorzitter: juf Corine   
Bij de kruiskerk hadden we een collectebus bij de uitgang neergezet. 
Het bedrag van de collectebus gaat naar kika. Aan het eind van het jaar 
komt er iemand van kika al het geld op halen.  
het bedrag was 303,18     

groetjes Florenz  

 

Dit schooljaar gaan wij sparen voor Kika. Iedere klas (groep 1 t/m 

8) kiest zijn eigen actie. Daarnaast kunnen er altijd vrijwillige 

donaties worden geschonken. Eind juni maken we het 

ingezamelde bedrag bekend. De Kinderraad mag het 

overhandigen aan een ambassadeur van Kika. 

 

Trefwoord/Bijbelvertellingen  
 

 Gelukwensen  
Inhoud: Gelukwensen, geluk en ongeluk. De maakbaarheid van geluk en een gelukkige wereld. 
Bijbelverhalen onderbouw: 
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 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 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). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meppel Actief 
Wij willen jullie op de hoogte brengen van een tweetal activiteiten. 

 

1) Rugby groep 3 t/m 8 
Meppel Actief en Rugby Nederland, ondersteund door The Big Stones, organiseren 4 
kennismakingstrainingen rugby op het trainingsveld bij Alcides.  
De trainingen worden gegeven door top rugbytrainers en starten op woensdag 5 februari tot 
en met 4 maart 2020. Groep 3/4/5 trainen van 15:00 – 15:45 uur en groep 6/7/8 van 16:00 – 
16:45 uur.  
Wil jij ook kennismaken met de rugbysport? Meld je dan aan via 
www.meppelactief.nl/agenda.  

2) Bowlen groep 5 t/m 8 
Op woensdagmiddag 22 januari organiseert Pinz Bowling samen met Meppel Actief & 
Gezond een bowlingactiviteit voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Deelname is gratis, maar 
aanmelding is verplicht (https://meppelactief.nl/agenda-item/bowlen-2/). Bij de aanmelding 
kan je een voorkeursronde aangeven (ronde 1; 14.00-15.00, ronde 2; 15.00-16.00 of ronde 3; 
16:00-17:00). 
Bij deze activiteit geldt vol=vol.  

 Agenda januari/februari 2020 

zie ook onze website: kindcentrumstadskwartier.nl 

 

Vrijdag 17 januari 11.00 uur peutergym 

Week 4 en 5 Cito toetsen 

Vrij. 31 jan. en zat. 1 feb. open dagen voortgezet 

onderwijs 

Dinsdag 4 februari Kinderraad 

Vrijdag 7 februari rapport mee naar huis 

Zondag 9 februari  10.00 uur kerk & schooldienst 

 PKN Groenmarkt 

Woensdag 12 februari open ochtend en avond 

nieuwe gezinnen 

Voorjaarsvakantie van ma. 17 t/m vrij. 21 februari 

http://www.meppelactief.nl/agenda
https://meppelactief.nl/agenda-item/bowlen-2/
http://www.pcbs-stadskwartier.nl/


 
 

 

Kerstvakantie BSO  

Wat hebben wij een leuke kerstvakantie beleefd. De kinderen hebben in de gymzaal 

olympische winterspelen gedaan. Ook gingen de kinderen een dag schaatsen in 

Thialf, wat was dat spannend. Iedereen heeft een ontzettend leuke dag gehad. 

 

In de tweede week van de vakantie hebben de kinderen een oliebollen proeverij 

gedaan. Wie van Meppel heeft de lekkerste oliebollen? Daar waren de meningen 

toch een beetje over verdeeld. Wij gaan nu hard aan de slag voor het programma 

in de voorjaarsvakantie. 

 

 

 

 

 

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

komt in de voorjaarsvakantie. 

 

 

Nieuwe vloer in de gang + kantoor 

Op vrijdag 17 januari wordt er in de gang en op kantoor een nieuwe vloer gelegd. 

Hier kunt u wat hinder van ondervinden. Wij willen u vragen om uw kinderwagen of 

maxi cosy mee naar huis te nemen, zodat de gang deze dag leeg blijft. 

 



 

Babyfoto meenemen 

In het kader van het thema Familie, zouden wij het leuk vinden als uw kind een 

babyfoto van zichzelf meeneemt. Dit geldt voor alle groepen, dus ook voor de BSO. 

Wij gaan daar een leuke activiteit mee doen in de komende weken. Het zou ook fijn 

zijn, als u nog familiefoto’s heeft voor in ons fotoalbum. 

Wij ontvangen graag de babyfoto’s uiterlijk vrijdag 17 januari. Het is belangrijk om op 

de achterkant de foto te voorzien van naam. 

 

 

Familieweek 

In de week van 10 t/m 14 februari organiseren wij een familieweek. Beleef samen 

met uw kind/kleinkind allerlei leuke activiteiten. 

 

De dreumes en peutergroep hebben elke ochtend een koffie instuif voor de familie 

van 08:45 – 09:45 uur. Onder het genot van een kopje koffie of thee, kunt u samen 

met uw kind/kleinkind naar het fotoalbum kijken en een spelletje doen. Ook kunt u 

samen even relaxen op de familie-sofa. 

 

De babygroep heeft tijdens de familieweek elke dag van 09:45 tot 10:15 uur een 

knuffel half uurtje voor familie. Opa, oma, oom of tante zijn natuurlijk ook van harte 

welkom. 

 

Wij kijken uit naar een gezellige en actieve familieweek. 

 

 
 

 

Bad Hesselingen 
 

DISCOZWEMMEN ZATERDAG 25 JANUARI  

Vier keer per jaar wordt er een geweldige Swimming Disco georganiseerd. De dj’s van 

Drive In Viperss gaan er zeker elke keer een gezellig feestje voor de jeugd van maken, 

met hun fantastische licht- en geluidshow. Er is ruimte voor artistieke dancemoves en er 

ligt een uitdagend luchtkussen in het bad. De disco is van 19.00 – 21.30 uur en de kassa 

gaat om 18.45 uur open. De entree is €4,50 (je hoeft geen kortingsbon meer in te 

leveren) Voor de brengende, wachtende en/of halende ouders wordt het natuurlijk extra 

gezellig in het restaurant gemaakt.  

Noteertip: De disco’s in 2020 zijn op: 25 januari, 7 maart, 10 oktober en 21 

november. 

 

 

  

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 


