
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Start 

Wat fijn dat we iedereen weer mochten begroeten de afgelopen 

week.  

Er hangt een heel prettige sfeer in onze gebouwen. De lokalen zijn 

gezellig ingericht. 

Het ophalen van de kinderen uit de groepen 1t/m 4 op het plein 

verloopt erg prettig. Complimenten aan iedereen voor het 

handhaven van de 1,5 meter regel. Heel fijn! 

 

Groepsvorming 

Na de vakantie start bijna elke leraar met een nieuwe groep. Zelfs 

als de leerkracht dezelfde groep meeneemt, zal het effect van 

minstens 6 weken vakantie de leerkracht niet ontgaan. Kinderen 

zijn letterlijk en figuurlijk gegroeid. De groep heeft elkaar een 
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langere tijd niet gezien, waardoor het groepsvormingsproces van 

vooraf aan begint. Hoe kun je als leerkracht het schooljaar nu 

optimaal beginnen?   

 

Vanuit onze Kanjertraining 

Onze school wil een fijne school zijn, een plek, waar je graag naar 

toe gaat om te groeien, te spelen en te leren. 

 

“We beloven goed naar je te luisteren en goed te kijken hoe jij het 

beste leert. 

We zullen je steeds uitdagen om ook moeilijker dingen te proberen 

en nieuwe dingen te leren. 

We zullen je helpen bij het omgaan met anderen zonder te pesten 

en gepest te worden. 

We willen je leren hoe je goed kunt samenwerken met anderen. 

 

Je mag zijn wie je bent en dat geldt voor iedereen op onze 

school.  

We doen wat we kunnen om te zorgen dat we op onze school op 

een fijne manier  met elkaar omgaan en daarbij maken we 

gebruik van de Kanjertraining.” 

 

Kanjerafspraken op onze school zijn: 

- Ik zeg wat ik bedoel;  

- Wat ik zeg is waar; 

- Wat ik zeg is nuttig, vriendelijk en goed voor anderen;                                                         

- Ik ga ervan uit dat anderen het goed met mij voor hebben, 

met respect over mij spreken en mij respectvol behandelen, 

want zo behandel ik anderen ook; 

- Ik ben te vertrouwen, ik help anderen waar ik kan en ik laat 

me helpen; 

- Als ik merk dat het me niet lukt, dan loop ik van de situatie 

weg en zoek ik zo nodig hulp, op de manier zoals ik in de 

Kanjertraining heb geleerd. 

 



Informatieavond 

Dinsdag 1 september staat onze informatieavond gepland. Deze 

houden wij niet op school. U ontvangt via de leerkracht een mail 

met informatie over de groep van uw zoon/dochter. 

  

Elke vrijdag bewegen voor peuters 

 
 



 
Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming) 

 

Week 35 en 36 (24 augustus t/m 4 september): Overgaan 

Inhoud: Van oude naar nieuwe omgeving, van vertrouwd naar 

vreemd. De verrassing van het onbekende.  

Bijbel: Mozes bij de farao; Tien plagen; Doortocht door de Rode 

Zee (Exodus 5 t/m 14). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agenda augustus/september 2020  
zie ook onze website: www.kindcentrumstadskwartier.nl 

 

 

Dinsdag 1 september Informatieavond, u ontvangt een 

mail met informatie over de 

groep van uw kind(-eren) 

Vrijdag 4 + 18 september 9.00 uur peutergym 

Vrijdag 11 + 25 september 9.00 uur peuterdans 

Ma. 7 t/m vr. 18 september  Cito (eind vorig schooljaar) 

Ma. 21 t/m vr. 25 september Week van het Kindcentrum 

Ma. 21 september KindPunt Academy ‘Innovatie 

werkgroep’ 

Vrijdag 25 september Schoolfotograaf 

Ma. 28 sept. t/m vr. 2 okt. Spreekuurweek 

Woensdag 30 september Start Kinderboekenweek 

http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/


Cursus ‘Kennismaken met muziek’ voor kinderen uit groep 3 en 4 

 

Houdt uw kind van zingen en spelletjes doen? Zoekt u muziekles 

voor uw kind? Dan is deze eenjarige cursus misschien iets voor uw 

kind. 

Leren en plezier hebben gaan samen 

Op een makkelijke en speelse manier wordt, door te zingen en te 

bewegen, een goede muzikale basis gelegd als inleiding in de 

wereld van de muziek. Hiermee zal uw kind later makkelijker een 

instrument kunnen gaan spelen of solo gaan zingen. 

Het gaat in de lessen om het oefenen en ontwikkelen van 

stemgebruik, ritme- en maatgevoel, het notenschrift, muzikaal 

gehoor, zelfvertrouwen om zich te laten horen, samen kunnen 

werken en vooral plezier hebben in het maken van muziek. 

Wekelijkse les 

Eén keer in de week komen de kinderen in een kleine groep naar 

de muziekles van 45 minuten gedurende 35 weken. De lessen 

beginnen halverwege september. Op 12 of 13 december 2020 

nemen de kinderen deel aan een concert. Het jaar wordt eind juni 

afgesloten met een zomerconcert voor ouders en 

belangstellenden.  

Praktische zaken 

De kosten zijn € 180,- , aan het begin van de cursus te voldoen. 

Verder hebben de kinderen een lege 23 rings multomap nodig.  

Op donderdag wordt de cursus gegeven in Meppel, 

Vledderstraat 20, van  16.00 tot 16.45 u.   Start op 17 september.      

Op vrijdag wordt de cursus gegeven in Zuidwolde, in de 

Boerhoorn, Oosterweg 14, van 15:45 tot 16.30 u.  Start 18 

september. 

De lessen worden gegeven door de ervaren zangeres en dirigent 

Ceciel van der Zee van de Stichting Koorschool Viva la Musica. 

Voor informatie of opgave: 

kennismakenmetmuziek@koorschoolvivalamusica.nl 

Ceciel van der Zee: 0522-44267244 
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De scholen zijn weer begonnen 

Wij kijken terug op een geslaagde zomervakantie, waarbij wij veel leuke activiteiten 

hebben gedaan. De kinderen van de buitenschoolse opvang hebben een tipitent 

workshop gevolgd. Ook kwam Meppel Actief samen met MLTC langs voor een 

tennisclinic. Door het warme weer kon de skateworkshop niet doorgaan, maar deze 

heeft afgelopen donderdag plaatsgevonden. 

De kinderen van het kinderdagverblijf hebben genoten van alle waterspelletjes, ook 

werden er ijsjes gemaakt van scheerschuim. 

 

Bent u nieuwsgierig geworden naar ons aanbod? Dan nodigen wij u graag uit voor 

een rondleiding bij ons kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. U kunt ons 

bereiken op het nummer 06 15 26 76 32 of per email 

kcstadskwartier@pluskinderopvang.nl. 

 

Thema huisdieren 

Wij gaan starten aanstaande maandag 24 augustus met een nieuw thema, thema 

huisdieren. Wij zouden het ontzettend leuk vinden als wij een foto ontvangen met 

daarop een huisdier of lievelingsdier van uw kind. Het mag natuurlijk ook een foto zijn 

waar uw kind samen met het huisdier of lievelingsdier op staat. Het meegeven kan 

van 24 augustus tot 21 september.  

 

Even voorstellen! 

Hallo, ik ben Meike Getkate en ik ben 21 jaar. Ik woon 

samen met mijn ouders en mijn twee broertjes in Ommen. In 

augustus start ik als pedagogisch medewerker binnen het 

Kindcentrum ‘Stadskwartier’. Ik zal dan vooral werkzaam zijn 

op de buitenschoolse opvang. Het werken ga ik 

combineren met de twee - jarige deeltijd opleiding 

‘Pedagogisch Professional Kind en Educatie’ aan de 

Hogeschool KPZ in Zwolle. Hiervoor ben ik ook werkzaam 

geweest als pedagogisch medewerker.  

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te shoppen, creatief 

bezig te zijn en leuke dingen te doen met familie en 

vrienden. Daarnaast loop ik hard en zwem ik graag! 

Ik hoop jullie graag de komende tijd te ontmoeten en 

elkaar te leren kennen!  

 

Ik zal vanaf 31 augustus werkzaam zijn op de locatie.  

 


