
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Bord Fleur Bloemen stichting 

Het gezin Doornbos (Ivo 

groep 8) is enorm geraakt 

door het initiatief van de 

Stichting Fleur Bloemen om 

op iedere school in 

Nederland het tekstbord 

met het gedicht van Fleur te 

plaatsen. Het doel is om 

pesten tegen te gaan en dit 

middels dit prachtige 

tekstbord bespreekbaar te 

maken en zichtbaar te 

houden. Vanochtend 

kregen we van hen het 

tekstbord, het krijgt een 

mooie plek in onze school. 

Bedankt! 

 

29-05-2020  weeknieuws 30:  

- Bord Fleur Bloemen stichting 

- Hoofdluiscontrole 

- Gevonden voorwerpen 

- Van de AC: Bag2school actie 

- Trefwoord 

- Agenda 

- Meppel Actief 

- 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 

 

mailto:directiekcstadskwartier@kindpunt.nl
http://www.pcbs-stadskwartier.nl/


Hoofdluiscontrole 

Op dit moment houden wij op school geen hoofdluiscontroles. Wilt 

u thuis zelf goed controleren en eventuele besmetting aan ons 

doorgeven? 

 

Gevonden voorwerpen 

Er zijn veel gevonden voorwerpen. Helaas kunnen we u nu niet op 

school laten kijken. Wilt u uw kind laten kijken als er iets kwijt is? We 

leggen het allemaal op het podium de komende week. Wat wij 

overhouden willen wij woensdag 10 juni meegeven aan de 

Bag2school. Zie informatie hierover in dit weeknieuws. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet,  

 

Corine Admiraal 



Van de AC         Bag2school 
 
In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 miljoen kilo textiel met het restafval mee. 
Hiervan had minimaal 65% hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Bag2school biedt 
hiervoor de oplossing. De opgehaalde textiel wordt verkocht aan importeurs en 
groothandelaren in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië.  Van dit textiel wordt 80 
hergebruikt en de overige 20% gaat naar de recycle-industrie voor de productie van bedden, 
sokken, schoonmaaktextiel e.d.  
 
Dus kom in actie! Uw kind krijgt binnenkort een zak mee naar huis, waar de spullen in 
gedaan kunnen worden. Op www.bag2school.nl ziet u een lijst van wat er wel en niet 
ingezameld mag worden. Deze zak kan bij het hek op het schoolplein ingeleverd worden 
vanaf maandag 8 juni t/m woensdag 10 juni. In overleg met de leerlingen zullen we het doel 
van deze actie bepalen. Help ons om samen een fantastische inzameling neer te zetten! 
 
Alvast bedankt, namens de Activiteiten Commissie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Trefwoord 

 

Week 23 en 24 (2 juni t/m 12 juni): Protesteren  

Inhoud: Tegensputteren en weerwoord geven. Verzet en protest 

omwille van rechtvaardigheid. 

Bijbel: Ester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Maandag 1 juni 2e Pinksterdag, alle kinderen zijn 

vrij 

Maandag 8 juni we starten met hele groepen 

Vrijdag 3 juli  12.00 uur begint de 

zomervakantie voor alle kinderen 

 

http://www.bag2school.nl/
http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/


Meppel Actief 
 

Alternatieve Avond4Daagse 

Deze week zou de Avond4Daagse in Meppel starten. Helaas door het Coronavirus kon deze niet 
doorgaan.. 
 
Drenthe gezond geeft samen met de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) de mogelijkheid aan 
de kinderen in Drenthe om de alternatieve Avond4daagse te lopen. Samen met het gezin kunnen 
kinderen in één week, tot 1 juli, vier verschillende routes lopen van 5 of 10 kilometer. Met een app 
kunnen de routes geregistreerd worden en dan krijgen de deelnemers een officieel wandeldiploma 
van KWBN. Meer informatie is te vinden via: www.meppelactief.nl/alternatieve-avond4daagse     
 

Tennis groep 2 t/m 8  van de basisschool. 

Breakpoint organiseert samen met MLTC, op de banen van MLTC een open training tennis voor 

iedereen uit de groepen 2 t/m 8 van de basisschool. 

Kinderen uit de groepen 2, 3 en 4 kunnen op dinsdag 26 mei van 15:30 tot 16:30 uur en de kinderen 

uit de groepen 5, 6, 7 en 8 kunnen op dinsdag 2 juni van 15:30 tot 16:30 uur komen tennissen. Beide 

momenten vinden plaatst op Sportpak Koedijkslanden 2, bij de Meppeler LTC te Meppel. 

Je komt op de aangegeven tijd naar het MLTC park (ingang aan Berggierslanden kant) en kan onder 

leiding van ervaren Breakpoint trainers lekker een uurtje tennissen! Dit kost niets en je bent lekker in 

beweging. 

 

Wil jij meedoen? 

Wil je graag eens weten of tennis iets voor je is? Dan is dit je kans! Deelname is gratis en aanmelden 

kan via info@mltc.nl.  

 

Padel of Tennis volwassenen 18+ 

Breakpoint organiseert samen met MLTC, op de banen van MLTC een open training padel of tennis 

voor iedereen ouder dan 18 jaar. 

Op donderdag 28 mei van 19:00 tot 20:00 kun je komen op de open training van zowel Padel als 

Tennis. Dit vindt plaatst op Sportpak Koedijkslanden 2, bij de Meppeler LTC te Meppel. 

Je komt op de aangegeven tijd naar het MLTC park (ingang aan Berggierslanden kant) en kan onder 

leiding van ervaren Breakpoint trainers lekker een uurtje padellen of tennissen! Dit kost niets en je 

bent lekker in beweging. 

 

Wil jij meedoen? 

Wil je graag eens weten of tennis of padel iets voor je is? Dan is dit je kans! Deelname is gratis en 

aanmelden kan via info@mltc.nl. Voor andere vragen kunnen jullie ons ook mailen.  

 

 

http://www.meppelactief.nl/alternatieve-avond4daagse
mailto:info@mltc.nl
mailto:info@mltc.nl


 
 

Dagboek van Janine Heuvelman 

Heeft u het al gezien in de Meppeler Courant? Juf Janine heeft een week lang een 

dagboek bijgehouden. Hierin vertelt zij hoe zij de dagen bij ons ervaart. Ben je 

nieuwsgiering geworden? Klik dan op de onderstaande link. 

https://meppelercourant.nl/artikel/1103549/geen-knuffel-boks-of-high-five-met-de-

kinderen-dagboek-van-janine-heuvelman.html 

 

Zonnetjesweek 

Het was zonnetjesweek en wij namen hieraan deel. Wij 

leerden de kinderen het insmeerlied. Ook leerden wij de 

kinderen om je goed in te smeren. De kinderen vonden het 

smeren erg interessant en leuk. 

 

Wil je ook het insmeerlied bekijken met uw kind? Klik dan op 

de onderstaande link. 

https://www.youtube.com/watch?v=4NdChs6BaMU 

 

Wij willen u vragen om uw kind(eren) ingesmeerd te brengen als u uw kind(eren) 

brengt in de ochtend. Wij smeren uw kind(eren) gedurende dag ook in met 

zonnebrand. Is uw kind(eren) allergisch voor zonnebrand, dan vernemen wij dit 

graag. 

 

Zomervakantie 

Nog een paar weken en dan is het weer zomervakantie. Het thema van de vakantie 

is; Op de camping van PlusKinderopvang. Zijn jullie ook zo benieuwd wat wij 

allemaal gaan doen? 

 
Indien uw kind(eren) niet komt in de zomervakantie, dan wil ik u vragen om uw 

kind(eren) af te melden in ons ouderportaal. 

https://meppelercourant.nl/artikel/1103549/geen-knuffel-boks-of-high-five-met-de-kinderen-dagboek-van-janine-heuvelman.html
https://meppelercourant.nl/artikel/1103549/geen-knuffel-boks-of-high-five-met-de-kinderen-dagboek-van-janine-heuvelman.html
https://www.youtube.com/watch?v=4NdChs6BaMU


 

Richtlijnen RIVM  & PlusKinderopvang 

Wij zijn heel blij dat Nederland steeds iets verder open gaat. 

De Coronaregels rondom gezondheid gelden echter nog steeds en wij zijn verplicht 

om ons hieraan te houden, zodat de verspreiding van het virus zo laag mogelijk blijft. 

Wij dragen de verantwoordelijkheid voor alle kinderen die onze opvang bezoeken. 

Dat betekent dat we steeds een weloverwogen afweging maken om de veiligheid 

te blijven waarborgen.  

 

Nogmaals een overzicht van de regels:  

• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius 

• Heeft 1 persoon uit uw huishouden koorts? Dan blijft het hele gezin thuis.  

• Houd 1,5 meter afstand van anderen 

• Ouders blijven buiten bij het brengen en halen van kinderen 

• Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en zeep, hoest en 

nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je 

neus te snuiten en gooi ze daarna weg) 

• Twijfelt u of uw kind met een chronische verkoudheid mag komen? neem dan 

contact op met de locatiecoördinator.  

• We willen u met klem verzoeken uw kind NIET te brengen wanneer het een 

koortsverlagende zetpil heeft gehad. 

• Bij twijfel over de gezondheid van een kind kan een medewerker u bellen om 

uw kind op te halen. 

 

Rondleidingen zijn weer mogelijk! 

Bent u in verwachting of kent u iemand die in verwachting is en nog op zoek is naar 

kinderopvang?  

Op alle locaties hebben wij speciale babygroepen die zijn ingericht naar de 

behoefte van de allerkleinsten. 

Onze medewerkers zijn opgeleid tot babyspecialist en leiden u graag rond op 

locatie. 

 

Neem gerust contact met ons op via https://pluskinderopvang.nl/rondleiding of 

telefonisch via 0522-726800 om een afspraak te maken. 

Wij kijken graag samen met u naar een geschikt en rustig moment overdag of ’s 

avonds om de locatie te komen bekijken.  
 

 

https://pluskinderopvang.nl/rondleiding


 
 

 


