
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sinterklaas op het Stadskwartier  

  

Er staat een aantal activiteiten gepland rondom Sinterklaas.  

 

Alle kinderen zetten donderdagmiddag 26 november hun schoen. 

De kinderen van groep 1 en 2 gebruiken hiervoor een gymschoen 

die al op school ligt.  

  

De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben op 12 november een 

lootje getrokken. Dit jaar is er in verband met corona geen 

surprisekijkavond. De kinderen kunnen donderdag 3 december 

tussen 14:30 en 15:30 uur hun surprise naar de klas brengen.  

 

Vrijdag 4 december hopen wij Sinterklaas en zijn pieten bij ons op 

school te ontvangen. De activiteitencommissie zorgt 's ochtends 

voor drinken en wat lekkers. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 

moeten wel hun eigen lunch meenemen.  
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mailto:directiekcstadskwartier@kindpunt.nl
http://www.pcbs-stadskwartier.nl/


Peutergym en peuterdans 

Dit kalenderjaar zal er geen peutergym en peuterdans meer 

plaatsvinden. 

Wanneer wij nieuwe data hebben gepland brengen wij u hiervan 

op de hoogte. 

 

Acties voor KiKa 

In de maanden december, januari en februari gaan wij acties 

houden voor KiKa. Hieronder leest u wat we gaan doen: 

Groepen 1/2: verkoop zakjes stokrooszaadjes 

Groepen 3: verkoop zelfgemaakte kerstkaarten 

Groep 4: verkoop zelfgemaakte kerstversiering 

Groepen 5 en 6: inzamelen statiegeld van lege flessen 

Groep 7: sponsorloop 

Groep 8: online bingo 

 

Schoolfruit 

We zijn weer gestart met schoolfruit. Graag delen wij de volgende 

informatie vanuit een ouderbrochure en de nieuwsbrief: 
https://www.euschoolfruit.nl/nl/show/Ouderbrochure-EU-Schoolfruit.htm 

 
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-

Schoolfruit.htm 

Levering week 48: wortels, sinaasappels en peren 

 

Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming) 

Week 47 t/m 49 (16 november t/m 4 december): Aanpassen 

Inhoud: Wel of niet aanpassen, vrij of gedwongen; aanpassen aan 

de groep of jezelf blijven; blijven bij je eigen identiteit.  

Bijbel: Ruth (Ruth). 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/show/Ouderbrochure-EU-Schoolfruit.htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-Schoolfruit.htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-Schoolfruit.htm


Even voorstellen 

Mijn naam is Anouk Spitse en ik ben 25 jaar. 

Voor sommigen ben ik misschien al een 

bekend gezicht, omdat ik voor mijn studie 

Pedagogiek tussen 2015 en 2017 mijn stage en 

afstudeeronderzoek hier op school heb 

uitgevoerd. Na het behalen van mijn diploma 

ben ik werkzaam gebleven binnen de school, 

momenteel nog op de donderdag- en 

vrijdagochtend in groep 6. Ik vind het onderwijs enorm leuk en heb 

ontdekt dat ik in de toekomst graag zelf voor te klas wil staan. Om 

die reden ben ik dit schooljaar begonnen met de verkorte, 

tweejarige Pabo. Tot begin maart ben ik als stagiaire iedere 

maandag te vinden in groep 4. Ik heb het nu al ontzettend naar 

mijn zin en kijk ernaar uit om lessen te gaan geven en me te 

ontwikkelen als toekomstige juf! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meppel Actief 
 

- Wijksport 

Volgende week zijn de laatste wijksportmomenten van 2020. 

Iedereen uit groep 3 t/m 8 kan nog een laatste keer mee doen 

voor de winterstop. Het is gratis en aanmelden is niet nodig!  

 

• Maandag 23 november, 15:00-16:00, in Ezinge op het gras- 

en speelveld bij de Papaverstraat. 

• Dinsdag 24 november, 15:00-16:00, in Haveltermade op het 

Troelstraplein. 

 Agenda november/december 2020  
zie ook onze website: www.kindcentrumstadskwartier.nl 

 

Donderdag 3 december  14:30-15:30 uur surprise brengen 

Vrijdag 4 december Sinterklaasviering 

http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/


• Donderdag 26 november, 15:00-16:00, in Westerstouwe op 

het gras- en speelveld tussen de Frans Halsstraat en de 

Leghorn. 

 

Vanaf maandag 30 november hebben we met de wijksport een 

winterstop. Vanaf maart 2021 zal er weer wijksport worden 

aangeboden. In de tussenliggende maanden organiseren we 

andere leuke activiteiten. Houdt daarvoor de website en 

Facebookpagina van Meppel Actief & Gezond, goed in de 

gaten!  

 

- Pieteninstuiven 

De pieteninstuif is voor kinderen uit de groepen 1,2 en 3. De 

kinderen gaan tijdens de instuif verschillende pietengymnastiek 

activiteiten doen om een pietendiploma te verdienen. 

Deelname is gratis en aanmelden is verplicht via de website 

Meppel Actief: https://meppelactief.nl/agenda/.  

Vol = Vol. 

 

Maandag 30 november in sporthal De Aanloop. 

Dinsdag 1 december in sporthal Het Erf. 

Woensdag 2 december in sporthal De Eendracht in Nijeveen. 

Donderdag 3 december in sporthal Koedijkslanden. 

 

De pieteninstuif is in verband met de corona maatregelen 

verdeelt in 2 blokken: 15:00 - 15:40 uur en 15:50 - 16:30 uur. 

 

Vanuit de bibliotheek  

Kijkt jouw kind graag filmpjes op TikTok en ben jij juist van de 

generatie Tik Tak? Tja, dan is het niet zo gek dat het een beetje 

lastig kan zijn om toe te treden tot de belevingswereld van je kind. 

Kinderen groeien immers midden in deze digitale tijdperk op en als 

ouder kun je dan tegen wat hobbels aanlopen. Om grip te krijgen 

op die hobbels organiseren wij  samen met Jacqueline Kleijer en 

Els van Barneveld van Bureau Jeugd & Media een bijzondere 

ouderavond, namelijk een in de vorm van een pub quiz.  

https://meppelactief.nl/agenda/


Tijdens de pub quiz komen vragen over privacy, sociale media, 

cyberpesten en nog veel meer aan bod. Er zijn in totaal drie 

rondes en tussendoor delen Jacqueline en Els hun kennis over 

mediagebruik in combinatie met kinderen. Ook krijg je handvatten 

mee om thuis de juiste balans te vinden. 

Wie: Ouders met kinderen onder de 12 jaar 

Hoe: Je strijdt tegen andere ouders. Er zijn geen teams. 

Wanneer: 25 november 

Hoe laat : Vanaf 20.00 tot 21:30 

Meld je online aan: https://www.bibliothekendrenthe.nl/pubquiz  

 
 

 

Conserven blokken 

Voor de kerstvakantie staat er op het programma “coole winterwonderland.” 

Voor één van onze activiteiten zijn wij op zoek naar conserven blikken. 

U vraagt zich vast af, wat wij daar mee gaan doen? 

 
Wij zetten uw blik(ken) graag in de vriezer met water. En hopen daar fantastische 

ijsblokken voor de kinderen uit te halen. En wat gaan wij met deze ijsblokken doen? 

Dat is een verrassing.  

Kinderen, trek een warme jas, sjaal en muts aan. Want het werken met deze 

ijsblokken is inspirerend en uitdagend.  Wij hopen op koud weer, zodat onze 

kunstwerken buiten te zien zullen zijn, bij het ophalen van uw kind(-eren). 

 

Vanaf heden kunt u conserven blikken meegegeven aan uw kind(eren).  

Wij hopen op veel conservenblikken. 

Hoe meer blikken hoe meer ijs……… ouder(s)/verzorger(s) van het kinderdagverblijf 

en BSO spaar met ons mee. 

 

https://www.bibliothekendrenthe.nl/pubquiz
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.google.nl/aclk?sa%3Dl%26ai%3DDChcSEwiI78TH6YztAhUIAYsKHfI_BKwYABANGgJlZg%26sig%3DAOD64_09HB8CRlicq20mZ8a_RAJNDKDjAA%26adurl%26ctype%3D5%26ved%3D2ahUKEwihsbnH6YztAhURNuwKHfupDi0Qvhd6BAgBEC4&data=04|01|a.vredenburg@pluskinderopvang.nl|81933eae3bac49a9971a08d88bf8945f|68ff5557eda14b30af4257ceb20ea5cb|0|0|637413247060195940|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=vhjN3oZ7Wcfx3Fvs9y4XrQ5PPCgNNzqGV3WruGdM2b4%3D&reserved=0

