
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Dochter voor Anne Marel van Schaik en Max Beugeling 

Daar is ze dan!  

Maandagavond 24 februari is onze dochter Tess gezond en wel 

geboren. 

We hopen snel het ziekenhuis te verlaten en lekker thuis verder te 

gaan genieten met zijn drietjes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28--02-2020  weeknieuws 22:  

- Dochter voor Anne Marel van Schaik en Max Beugeling 

- Even voorstellen: vervanger Danique Breekveldt 

- Extra voorstelling Pluk van de Petteflet + presentatie Kindcentra in schouwburg 

Ogterop 

- Levering schoolfruit 

- Onderwijskundig: projectweek ‘Ons water in jouw klas’ 

- Jeugdappel 

- KindPunt Academy: ‘Onderwijs 2020’ 

- Trefwoord 

- Agenda 

- Nieuws van de buitenschoolse opvang,  peuterspeelzaal en kinderopvang 

- Peers4Parents 

 

 
 
 

 

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/


Even voorstellen: vervanger van Danique 

Breekveldt (onderwijsassistent) 

Mijn naam is Feliz Goos. Ik ben opgeleid als 

vakleerkracht lichamelijke opvoeding, heb 

enige jaren in het onderwijs gewerkt en voor 

het overgrote deel van mijn loopbaan gewerkt 

bij overheden in het sociaal domein en HRM. 

De laatste zes jaar stonden voor mij in het 

teken van mantelzorg. Nu ik de mogelijkheid heb om mijn 

loopbaan anders vorm te geven ben ik opzoek gegaan naar 

onderwijsondersteunende functies waarbij ik leerkrachten kan 

helpen bij hun werkprocessen. Bijvoorbeeld door leerlingen te 

begeleiden bij verwerkingsprocessen of het verrichten van 

praktische hand en spandiensten. Ik woon in Norg, heb drie 

kinderen en maak graag muziek. Mijn andere hobby is zeilen.  

 

Even voorstellen: de spelers van de voorstelling Pluk van de 

Petteflet (allen medewerkers stichting KindPunt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extra voorstellingen Pluk + presentatie Kindcentra in Ogterop 

 
Levering schoolfruit week 8 

Peer, sinaasappel en wortel. 

 

Met vriendelijke groet, Corine Admiraal 



Onderwijskundig        Projectweek 

 

De projectweek ‘Ons water in jouw klas’ vindt dit jaar plaats in de week van 9 maart tot en 

met 13 maart. In de week voorafgaand aan de projectweek zal Scala voor alle groepen een 

activiteit organiseren in het kader van het thema.  

In de week voor de projectweek werken we aan het volgende: 

• Elke groep bedenkt met de leerlingen waar ze in de projectweek over gaan werken 
(denk bijvoorbeeld aan een onderzoeksvraag, een onderwerp in het kader van water 
waar de kinderen iets over willen weten, etc.). 

• In de projectweek is het de bedoeling dat alle groepen een deel van de dag werken 
aan het project. 

• Iedere groep zorgt ervoor dat er op vrijdag 13 maart een filmpje gemaakt (max. 3 
minuten) is van wat er met de groep gedaan is in het kader van de projectweek.  

 

Jeugdappel 
 

Op 13 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Meppel bevrijd werd van de Duitse overheersing. 

Een moment wat ieder jaar herdacht wordt middels een jeugdappel in het Rosarium in het 

Wilhelminapark. 

 

Ook dit jaar nodigen we alle kinderen van de groepen 8 van de basisscholen in Meppel uit dit 

appel bij te wonen. 

 

Jaarlijks gaan twee leerlingen van twee scholen een gedicht voordragen en twee leerlingen 

samen met de burgemeester een krans leggen bij het Verzetsmonument en het Canadees 

Herdenkingsmonument. Dit jaar zullen kinderen van KC Stadskwartier en obs De 

Woldstroom deze taak op zich nemen. 

 

Omdat het zo’n bijzonder moment is, 75 jaar bevrijding, zal naast de jaarlijkse medewerking 

van muziekvereniging De Bazuin, de 43e Brigade Verkenningseskadron en de 43e 

gemechaniseerde Brigade van de Koninklijke Landmacht ook een afvaardiging van het 

Toronto Scottish Regiment uit Canada aanwezig zijn. Heel speciaal, want het is dit regiment 

wat destijds heeft zorggedragen voor de bevrijding van Meppel. 

  

Het jeugdappel op 13 april aanstaande zal het startmoment zijn voor een groot scala aan 

activiteiten in Meppel in het kader van 75 jaar bevrijding. Deze activiteiten lopen door tot en 

met de landelijke Bevrijdingsdag op 5 mei. Binnenkort zal bekend worden gemaakt welke 

activiteiten er voor jong en oud worden georganiseerd. 

 

We zijn ons bewust dat 13 april dit jaar op Tweede Paasdag valt en dus een vrije dag betreft. 

Juist omdat het dit jaar zo’n speciale gelegenheid is, hopen we op ieders medewerking om 

de leerlingen zoveel mogelijk te enthousiasmeren bij dit appel aanwezig te zijn. Alvast onze 

hartelijke dank hiervoor!                                                                    

Graag nodigen we iedereen uit op maandag 13 april om 9.00 uur in het Rosarium. 



 

        



 
 

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).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meppel Actief 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

Vrijdag 6 en 20 maart  11.00 uur peutergym 

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

jouw klas’ 

Maandag 16 maart 19.30 uur KindPunt academy: 

‘Onderwijs 2020’ (Dingstede) 

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 10.00 uur en 11.15 uur 

voorstelling Pluk van de 

Petteflet in Ogterop + vanaf 

9.30 uur scholenmarkt KindPunt 

in de foyer 

Woensdag 25 maart Grote rekendag 

http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/


 
 

 

Terugblik voorjaarsvakantie 

Wij kijken terug op een geslaagde voorjaarsvakantie. De 

kinderen hadden op maandag een workshop schaduwspel. 

Er werden verschillende voorwerpen uitgebeeld, zoals een 

fiets en stoel. De kinderen leerden over hoe je een schaduw 

groter of kleiner maakt. In de vakantie werd er ook een 

robothand gemaakt en mochten de kinderen een uilenbal 

uitpluizen.  

 

Voorstellen stagiaire Maré  

Mijn naam Maré Baumgarten, 19 jaar oud en ik woon in 

Meppel.  

Ik volg de opleiding pedagogisch medewerker niveau 3 aan 

de Drenthe College. Ik zit in het eerste jaar en loop voor een 

half jaar stage bij PlusKinderopvang op de locatie 

Stadskwartier. U zult mij zien op de maandag en dinsdag op 

de dreumesgroep. 

Ik vind het ontzettend leuk om met kinderen werken.  

 

In mijn vrije tijd werk ik in de horeca en probeer ik mijn duikbrevet te behalen. Verder 

spreek ik graag met mijn vriendinnen af om leuke uitstapjes te maken.   

 

Ik kijk er naar uit om uw kind(eren) beter te leren kennen en zie u graag op de groep. 

 

Nieuws vanuit de oudercommissie 

Wij mogen Inko Tien verwelkomen als nieuw OC-lid! Hieronder stelt hij zichzelf even 

voor.  

 

Mijn naam is Inko Tien en ben 38 jaar. Ik woon met Marit 

en onze dochter Yara (2 jaar) in Meppel. Sinds oktober 

2019 ben ik betrokken als lid van de oudercommissie 

en denk graag mee over zaken die voor de opvang 

belangrijk of actueel zijn. Uiteraard zijn wij daarom ook 

bereikbaar voor vragen of opmerkingen via het e-

mailadres: ockcstadskwartier@pluskinderopvang.nl.  

In het dagelijks leven werk ik als projectmanager/ 

huisvestingsadviseur en in mijn vrije tijd sport ik graag 

(voetbal, crossfit, hardlopen).  

 

Met Inko erbij zijn er nu vijf leden. Het aftreedschema gaf aan dat Petra van den 

Dolder afgelopen januari aftreedbaar was, maar zij stelt zichzelf herkiesbaar voor de 

mailto:ockcstadskwartier@pluskinderopvang.nl


komende drie jaar. Niels van Dalen, Stefan Boerma en Marco Mulder zijn 

aftreedbaar per juli 2020, maar ook zij stellen zich herkiesbaar. We hebben nog plek 

voor twee nieuwe leden. Wil je vier keer per jaar met ons mee vergaderen en 

gevraagd en ongevraagd je mening geven over Plus Kinderopvang, locatie 

Stadskwartier? Dan ben je van harte welkom op onze volgende vergadering op 

woensdag 3 juni, 20.00 uur, in de BSO-ruimte.  

 

Op 5 februari hebben wij weer een vergadering gehad. Wij spraken onder andere 

over de huisregels voor de nieuwe iPads op de BSO, over gezonde voeding en de 

uitkomsten van de enquête die in het najaar is gehouden.  

 

Als oudercommissie organiseren wij elk jaar een informatieavond. Vorig jaar deden 

wij dat met een BBQ, voor komend jaar staat er een interessante workshop op de 

planning. Wij houden jullie op de hoogte! 

 

Hartelijke groeten, 

 

De Oudercommissie: Niels, Stefan, Marco, Inko en Petra 

 
 


