
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Drone cup: Stadskwartier kampioen! 

Stadskwartier is eerste geworden bij de drone cup! Goed gedaan 

vliegers Jort en Pepijn! 🎉 

Zie het filmpje: https://www.facebook.com/561348070583285/videos/136232147743416/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06-03-2020  weeknieuws 23:  

- Drone cup: Stadskwartier kampioen! 

- Kangoeroe, de reken- en wiskundewedstrijd (onderwijskundig) 

- Levering schoolfruit 

- Onderwijskundig: blazersklas 

- Reminder KindPunt academy ‘Onderwijs 2020’ 

- Trefwoord 

- Bad Hesselingen 

- Agenda 

- Nieuws van de buitenschoolse opvang,  peuterspeelzaal en kinderopvang 

 
 
 

 

Kindcentrum Stadskwartier 
Catharinastraat 7, 9 en 13 

7941 JD  Meppel 
0522 251076 

directiekcstadskwartier@kindpunt.nl 
kindcentrumstadskwartier.nl 

BSO, peuterspeelzaal en kinderopvang 
06 15267632 

 

https://www.facebook.com/561348070583285/videos/136232147743416/
mailto:directiekcstadskwartier@kindpunt.nl
http://www.pcbs-stadskwartier.nl/


Kangoeroe, de reken- en wiskundewedstrijd (onderwijskundig) 

Donderdag 19 maart doet een deel van de leerlingen van groep 

5 t/m 8 van KC Stadskwartier mee met deze wiskunde- of 

rekenwedstrijd. 

Inmiddels doen er wereldwijd meer dan 70 landen mee en doen 

er jaarlijks meer dan 6,5 miljoen leerlingen over heel de wereld 

mee met de Kangoeroe wiskundewedstrijd. Op dezelfde dag! 

In Nederland namen in 2017 bijna 135.000 leerlingen op bijna 2350 

scholen deel. 

Deze leerlingen maken op hetzelfde moment nagenoeg dezelfde 

opgaven en dat is werkelijk uniek! 

Oorsprong 

De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de 

kangoeroewedstrijd. In 1980 werd daar voor het eerst een soort 

wiskundewedstrijd georganiseerd. Geïnspireerd door het 

Australische succes, begonnen in 1990 in Frankrijk enkele 

wiskundigen met de organisatie van een dergelijke 

wiskundewedstrijd. Als eerbetoon aan de Australiërs doopten ze 

hun wedstrijd “Kangourou.” 

Doel 

De Kangoeroe wiskundewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren 

dat wiskunde (en rekenen) heel leuk en uitdagend kan zijn. Je 

hebt een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die eens 

extra te laten kraken. Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht.  
 

Levering schoolfruit week 8 

Courgette, ananas en appel 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Corine Admiraal 

 

 



Onderwijskundig       Blazersklas 

 

De blazersklas wordt wekelijks beter!  Zie ook het filmpje 
https://www.facebook.com/561348070583285/videos/1098995620449739/ 
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Reminder, maandag 16 maart KindPunt academy ‘Onderwijs 2020’ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/561348070583285/videos/1098995620449739/


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).  

 

 

Bad Hesselingen 
 
DISCOZWEMMEN ZATERDAG 7 MAART  

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 volgende disco’s in 2020 zijn op 10 oktober en 21 november. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vrijdag 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/


 
 

Jaaropgave PlusKinderopvang 

De jaaropgave van 2019 staat voor u klaar in uw ouderportaal onder het financieel 

overzicht (op de computer te zien aan de rechterkant en via de telefoon onder de 

facturen). 

Deze kunt u eenvoudig downloaden voor uw eigen administratie. 

De jaaropgave is reeds door ons verstrekt aan de Belastingdienst. 

 

Heeft u nog een vraag, dan kunt u contact opnemen met de afdeling 

Klantenservice via 0522- 726800.  

 

Complimentenweek 

Zondag 1 maart was het nationale complimenten dag en binnen PlusKinderopvang 

hebben wij een nationale complimenten week gehouden. De kinderen hebben 

mooie complimentenkaartjes gemaakt voor anderen. Daarbij bespraken wij met de 

kinderen wat een compliment inhoud en waarom het leuk is om een compliment te 

krijgen. Afgelopen maandag zijn wij de stad in gegaan om kaartjes uit te delen. 

Afgelopen donderdag hebben wij een bezoekje gebracht aan de Reestoord om 

bewoners ook een compliment te geven.  

 

Voorstellen nieuwe collega 

Deze week is onze nieuwe collega Mariëlle Bremer gestart. Mariëlle neemt het 

zwangerschapsverlof van Natascha over. Mariëlle is op maandag, woensdag en 

donderdag werkzaam op de babygroep. Mariëlle had zich al eerder aan u 

voorgesteld, maar wij stellen haar graag nog een keer aan u voor. 

 

Hallo Allemaal,  

Bij deze stel ik mij aan u voor.  

Mijn naam is Mariëlle Bremer, ben 37 jaar en woon 

samen met mijn vriend en onze kinderen Delyse 11 (bijna 

12) en Delano 10 jaar in Hoogeveen. 

 

Ik ben sinds 2002 werkzaam in de kinderopvang. Ik heb 

altijd gewerkt met de jongste kinderen van 02 jaar. Het is 

mijn passie. Ik blijf het schitterend vinden om te zien hoe 

kinderen zich ieder op hun eigen manier en tempo 

ontwikkelen. Het blijft telkens weer een geniet moment wanneer ze de eerste keer 

omrollen, staan, lopen, een woordje zeggen etc.  

In de afgelopen maanden heb ik mijn certificaat als baby expert gehaald. Ik heb 

tijdens deze opleiding weer nieuwe inspiratie opgedaan. 

Ik heb erg veel zin om bij KC Stadskwartier Plus aan het werk te gaan en samen met 

collega´s en uw kind(eren) van elke dag een bijzondere te maken. 
 


