
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Kerk & school dienst ‘Zorgen voor morgen’ 
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Afgelopen zondag vierden we de jaarlijkse kerk en school dienst. 

Dit keer waren we te gast in de protestante kerk aan de 

Groenmarkt. Wat een gezellige ochtend. Op de foto ziet u ons 

schoolkoor. 

 

Lood in het drinkwater? 

Op dit moment is er veel aandacht voor en onrust over het 

mogelijk aanwezig zijn van lood in het drinkwater.  

De gemeente heeft vandaag de opdracht gegeven voor het 

afnemen van watermonsters bij onze school om zekerheid te 

krijgen over het wel of niet aanwezig zijn van lood in het 

drinkwater.  

 

Het onderzoek wordt alleen uitgevoerd bij de scholen die voor 

1960 gebouwd zijn. 

 

Het onderzoek wordt op maandag 24 februari uitgevoerd door 

BioLab. Per gebouw zullen 3 watermonsters genomen worden.  

 

Levering schoolfruit week 8 

Vanwege de voorjaarsvakantie nog niet bekend. 

 

 

Met vriendelijke groet, Corine Admiraal 
 

 

Onderwijskundig        Verbreding 
 

Wat is verbreding? 

Wanneer kinderen meer aankunnen dan het reguliere lesprogramma hebben we veel mogelijkheden 

om ze uit te blijven dagen. Dit is de verbreding bij ons op school. 

 

De verbreding vindt plaats binnen de klassen. Dit is mogelijk doordat we steeds meer 

gepersonaliseerd onderwijs  (onderwijs op maat) bieden. 

We maken hierbij gebruik van de methode Levelwerk en allerlei extra materialen. De uitdaging 

verschilt per groep en per leerling.  

Ook is het mogelijk dat er projecten worden opgezet, presentaties worden voorbereid en gegeven en 

dat er vormen van samenwerking mogelijk zijn tussen verschillende kinderen en of groepen. 

 

Voor groep 1 t/m 4 is de coördinator meerbegaafdheid: juf Margot  

en voor de groepen 5 t/m 8: juf Ageeth 



Trefwoord/Bijbelvertellingen  

Week 8/9 t/m 11 (17 februari t/m 13 maart): Ontbreken  
Inhoud: Ontbreken en missen. Verliezen en opzoeken. Het feest van het terugvinden. 
Bijbel: Het verloren muntje, het zoekgeraakte schaap, de weggelopen zoon (Lucas 15).  
 

 

Even voorstellen 
 

Mijn naam is Linda Mutsters, ik ben 16 jaar en ik zit in het 

eerste jaar van mijn opleiding onderwijsassistente op het 

Drenthe College in Meppel. Vanaf 10 februari begin ik met 

mijn stage bij de instroomgroep. Ik woon in Staphorst samen 

met mijn ouders. In mijn vrije tijd doe ik aan badminton en 

vind ik het leuk om gezellige dingen te doen met vrienden. Ik 

heb veel zin in mijn stage! 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agenda februari/maart 2020 
zie ook onze website: www.kindcentrumstadskwartier.nl 

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

Woensdag 26 februari  19.30 uur MR vergadering 

Vrijdag 6 en 20 maart  11.00 uur peutergym 

In de week van 9 maart start projectweek ‘Ons water in 

jouw klas’ 

Dinsdag 17 maart 18.15 peutervoorstelling ‘Pluk 

van de Petteflet’ in de gymzaal 

Dinsdag 17 maart 20.00 uur AC vergadering 

Donderdag 19 maart Kangoeroe, de wereldwijde 

reken-, denk- en 

puzzelwedstrijd 

Zaterdag 21 maart voorstelling Pluk van de 

Petteflet in Ogterop + 

scholenmarkt KindPunt 

Woensdag 25 maart Grote rekendag 

http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/


Meppel Actief 
 

Sportinstuif 2-8 jaar, donderdag 20 februari 

Donderdag 20 februari is het weer tijd voor een sportinstuif. 
Twijfel je over de sport die je nu doet, zit je op geen sport, of heb je gewoon zin om te sporten? Dan 
ben je van 09:30 uur tot 11:00 uur welkom in sporthal Koedijkslanden. 
Je kunt de volgende sporten uitproberen: Tennis bij MLTC, Atletiek bij AV de Sprinter, Gymnastiek bij 
FC Meppel gymnastiek, Circus bij Kindercircus Okidoki, verschillende speelattributen bij Speelotheek 
de Boemerang, Handbal bij Meppel AZ, Korfbal bij MEKO '74 en Kindpunt staat er met leuke 
activiteiten. 
De sportinstuif is voor kinderen van 2 tot 8 jaar. Deelname is gratis! 
Zien wij jou op 20 februari in sporthal Koedijkslanden? 
 
Kaboutersport, start woensdag 26 februari 
Kaboutersport is voor kinderen uit de groepen 1 en 2 van de basisschool. Tijdens kaboutersport 
maken kinderen kennis met verschillende vormen van sport en bewegen. Klimmen, klauteren, bal- en 
tikspelletjes en samenwerken. De sporten worden op basisniveau aangeboden, zodat iedereen mee 
kan doen. Het derde blok start op woensdag 26 februari in gymzaal Oosterboer. Aanmelden kan per 
blok via https://meppelactief.nl/agenda-item/kaboutersport-blok-3-2/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familieweek kinderdagverblijf 

Deze week hadden wij de familieweek op ons kinderdagverblijf. Ouders, opa’s en 

oma’s konden de gehele week gezellig langs komen in de ochtend. Dit was een 

feest voor de kinderen. Er werden leuke spelletjes gedaan. 

 

Wij kijken terug op een geslaagde week. 

 

 

Activiteiten BSO 

Afgelopen maandag gingen de kinderen een proefje 

doen. De kinderen gingen suikerstokjes maken. 

Volgende week weten wij of er daadwerkelijk suiker 

aan de stokjes zitten. Wij zijn heel benieuwd naar het 

eindresultaat. 

 

Deze week konden de kinderen ook Mario Kart spelen 

in de gymzaal. De kinderen namen het tegen elkaar 

op. 

 

 
 

https://meppelactief.nl/agenda-item/kaboutersport-blok-3-2/

