
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

We zijn weer gestart 

Wat hebben we een fijne week achter de rug. Bijna alle kinderen 

zijn weer op school geweest. De blije gezichten in de klas, het 

vertellen over de tijd thuis; dat doet iedereen heel goed. 

Een groot compliment aan alle ouders/verzorgers die op een 

rustige manier, rekening houdend met de 1,5 meter, hun 

kind(eren) naar school hebben gebracht en hebben opgehaald. 

Dank jullie wel!! 

 

Dinsdagavond 19 mei hopen wij weer nieuwe informatie vanuit 

het kabinet te horen. We houden u op de hoogte. 

 

Hemelvaart 

Donderdag 21 en vrijdag 22 mei is de school gesloten vanwege 

Hemelvaart. 

 

Toetsen, rapporten en spreekuren 

Wij zijn intern aan het overleggen hoe wij omgaan met 

Citotoetsen, de rapporten en de spreekuren. Zo gauw we dit 

hebben afgestemd laten wij dat aan u weten. 

 

15-05-2020  weeknieuws 29:  

- We zijn weer gestart 

- Hemelvaart 

- Toetsen, rapporten en spreekuren 

- Trefwoord 

- Meppel Actief 

- 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 
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Met vriendelijke groet,  

 

Corine Admiraal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trefwoord 

 

Week 20 t/m 22 (11 mei t/m 29 mei): Wachten  

Inhoud: Geduld en ongeduld. Passiviteit en actief verlangen. 

Bijbel: Emmaüsgangers (Lucas 24, 13-34); Hemelvaart en Pinksteren 

(Handelingen 1 en 2). 
 

 

 

Meppel Actief 

 
Korfbalactiviteit, donderdag 11 juni: 

Meppel Actief organiseert in samenwerking met Meko´74 een korfbal middag op het kunstgrasveld 

bij Meko´74. 

Zit jij in groep 1 t/m 8? Dan ben je van harte welkom bij deze leuke activiteit. Het vindt plaats op 11 

juni en begint om 15:30 uur en eindigt om 17:00 uur. 

Meld je aan via: https://meppelactief.nl/agenda-item/korfbal-middag/  

In de bijlage is een poster te vinden met informatie zoals hierboven omschreven.  

 

Wijksport 

Voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8 is wijksport deze week weer van start gegaan.  

Op de maandag staan wij in de wijk Oosterboer, woensdag in Haveltermade en donderdag in 

Koedijkslanden. Alle wijksport momenten zijn van 15.00 tot 16.00. Aanmelden is niet nodig.  

In de bijlage treffen jullie een poster aan, die jullie eventueel kunnen delen.  

 

 

Vooraankondiging studiemiddag ‘kleuters in beweging’ 

Op woensdag 20 januari 2021 wordt voor de vijfde keer de studiemiddag ‘kleuters in 

beweging’ georganiseerd. Deze scholingsdag is speciaal voor kleuterdocenten, om zo het 

bewegingsonderwijs voor de kinderen uit groep 1 en 2 een kwaliteitsimpuls te geven. De 

invulling van de workshops wordt verzorgd door verschillende Drentse sportprofessionals 

en enkele externe experts. 

 

https://meppelactief.nl/agenda-item/korfbal-middag/


Uitnodiging 

Een uitnodiging met het volledige programma wordt in augustus verstuurd. Hierin vindt u 

onder andere de precieze tijden en een uitgebreide toelichting van de workshops (o.a. 

wat doen bewegen & spel met het kleuterbrein en bewegend leren). Voor nu kunt u 

alvast in uw agenda het volgende noteren: 

  

Studiemiddag ‘Kleuters in beweging’ 

Voor:            docenten groep 1 en 2 uit de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Meppel 

en Emmen 

Wanneer:      woensdag 20 januari 2021 

Tijd:             15.00-17.45 uur 

Waar:           MFC De Magneet, Grote Beer 20, 7904 LW Hoogeveen 

Kosten:         deelname is gratis 

Informatie:    Suzanne Nijmeijer, sportfunctionaris gemeente Hoogeveen via 

s.nijmeijer@dewoldenhoogeveen.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Agenda mei/juni 2020  
zie ook onze website: www.kindcentrumstadskwartier.nl 

 

Do. 21 en vr. 22 mei Hemelvaartsvakantie 

Maandag 25 mei Studiedag vervalt, alle kinderen 

komen naar school 

Maandag 1 juni 2e Pinksterdag, alle kinderen zijn 

vrij 

 

mailto:s.nijmeijer@dewoldenhoogeveen.nl
http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/


JAA wij zijn weer open 

Wij vinden het ontzettend leuk, dat wij weer geopend zijn. Het is fijn om de kinderen 

weer te zien, en wat zijn alle kinderen gegroeid. Wij hebben genoten van alle leuke 

momenten. Weer gezellig samen in de kring, samen een boterham eten, naar buiten 

om een frisse neus te halen. 

 

Wij zijn ook ontzettend trots op de kinderen. Sommige kinderen vonden het toch 

weer spannend om te komen, maar veel kinderen kwamen met een grote glimlach 

naar onze locatie. En wat waren ze blij om hun juffen, vriendjes en vriendinnetjes 

weer te zien. De kinderen hebben elkaar ook gemist. 

 

Verjaardagen 

In de periode dat wij gesloten waren, zijn er een paar kinderen bij ons vier jaar 

geworden. Wij vinden het super leuk, dat ze toch nog bij ons hun verjaardag komen 

vieren met hun vriendjes en vriendinnetjes van de peutergroep. 


