
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Als directeur van Kindcentrum Stadskwartier maak ik, net als jullie 

allemaal, een vreemde tijd mee. Mijn professioneel leven heeft 

een andere invulling gekregen sinds 16 maart 2020. Wat een 

verandering in het voorjaar. Een wereldwijde pandemie.  

 

In plaats van een versoepeling juist een aanscherping van 

maatregelen. Onze wereld is klein geworden. Er is sprake van 

sociale isolatie. Gelukkig mag ons Kindcentrum opvang en 

onderwijs bieden. U, jullie, juffen, meesters, pedagogische 

medewerkers en alle betrokkenen van het Stadskwartier missen 

elkaar. Letterlijk en figuurlijk staat er een hek tussen. Om te gaan 

met situaties die niet bekend zijn geeft twijfel, onzekerheid en 

zoeken naar balans. Wij zijn allemaal uit onze ‘comfort zone’ 

gehaald. Er is een verlangen naar het ‘oude’ vertrouwde. Naar 
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fysieke en geestelijke relatie. Naar het samenzijn binnen de 

gemeenschap van ‘ons’ Kindcentrum. Wij zullen nog een tijd 

geduld moeten hebben, vrees ik.  

 

Voor nu een warme groet aan iedereen. 

 

Corine Admiraal 

 

Advent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komende zondag is het eerste advent. Vanaf maandag 30 

november zullen wij hier op school aandacht aan schenken. 

Op school maken we de advent symbolisch zichtbaar door vier 

kaarsen. Elke zondag in de kerk en maandag op school wordt een 

extra kaars aangestoken. Op de laatste zondag voor kerst 

branden dan alle kaarsen.  

De advent is in het christendom de benaming voor de 

aanloopperiode naar kerst. De naam advent komt van 

het Latijnse woord adventus, dat ‘komst’ betekent. In de 

adventsperiode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest: dit 

is het feest waarbij de geboorte van Jezus wordt herdacht. 

 

 

Babynieuws 

Inge Mulder - Hegeman en haar man verwachten in mei hun 

derde kindje. 

Gerrit Griffioen en zijn vrouw verwachten begin juni hun derde 

kindje. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk_benaderd)


 

Sinterklaas op het Stadskwartier (reminder)  

  

Er staat een aantal activiteiten gepland rondom Sinterklaas. 

  

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.  

 

Schoolfruit 

  

Levering week 49: bananen, appels en tomaten. De levering is op 

dinsdag. We hebben het vanaf woensdag in de klassen liggen. 

 

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). 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

donderdag 17 december dag van de kerstviering 

vrijdag 18 december 12.00 uur begint voor iedereen 

de kerstvakantie 

http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/


 

Meppel Actief 

- Kaboutersport  

In januari wordt er weer gestart met kaboutersport. Nu in 

samenwerking met FC Meppel Gymnastiek. Op dinsdagmiddag 

van 15:15 tot 16:00 in gymzaal Oosterboer zijn kinderen uit de 

groepen 1 en 2 van harte welkom. Inschrijven vooraf is verplicht 

(www.meppelactief.nl) en deelname bedraagt €10,- voor de 7 

lessen. In de bijlage vinden jullie een poster om te verspreiden.  

  

- Nijntje Beweegdiploma 

In de wijk Haveltermade (Sporthal de Aanloop) en in het centrum 

(gymzaal Marijkestraat) wordt het Nijntje Beweegdiploma door FC 

Meppel Gymnastiek aangeboden.  

Het Nijntje Beweegdiploma is een serie beweeglessen waarin je 

kind wekelijks speelplezier heeft en op hetzelfde moment alle 

essentiële basisvormen van bewegen leert. Kortom, het is een 

combinatie van plezier met een flinke dosis gezonde ontwikkeling. 

Het is voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. Het programma is zorgvuldig 

samengesteld door de KNGU en wordt alleen gegeven door 

speciaal opgeleide trainers. In de bijlage vinden jullie een PDF 

bestand met meer informatie of kijk op 

http://www.fcmeppelgymnastiek.nl/.  

 

 

Bad Hesselingen 

De komende weken is er op de zaterdagmiddag 

JEUGDZWEMMEN van 13.30 – 16.30 uur voor kinderen t/m 17 jaar 

(i.b.v. zwemdiploma).  

Reserveer je bezoek 

op https://www.supersaas.nl/schedule/badhesselingen/. 

Volwassenen kunnen evt. begeleiden tot aan de receptie, maar 

mogen niet mee naar binnen en kunnen helaas ook niet blijven 

wachten in de accommodatie, de horeca is gesloten. De entree is 

€5,50 of af te boeken van een badenkaart. 

 

http://www.meppelactief.nl/
http://www.fcmeppelgymnastiek.nl/
https://www.supersaas.nl/schedule/badhesselingen/


 
 

 

Nieuwe tarieven voor 2021 

Alle klanten van PlusKinderopvang hebben vorige week een e-mail ontvangen met 

daarin de nieuwe tarieven en spelregels voor 2021. 

Nieuw in 2021 is dat de peuterochtenden naar 4 uur gaan. Alle klanten met een 

peutercontract (POP) hebben van ons reeds een toelichting ontvangen. 

Deze week ontvangen de klanten een nieuw aangepast peutercontract, dat 

goedgekeurd moet worden in het ouderportaal. 

 

Doe dit alstublieft voor 10 december zodat uw peuter ook volgend jaar weer van 

harte welkom is bij Plus.  

 

Voor alle ouders geldt, geef het gewijzigde uurtarief (en eventueel de gewijzigde 

maanduren) zelf door aan de Belastingdienst!  

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice via 

0522-726800.  

 

Familieweek 

Wij hebben in de laatste week voor de kerstvakantie familieweek. In verband met 

Corona kunnen wij u niet binnen ontvangen, toch willen wij graag iets leuks doen 

voor de familieweek. 

Wij zouden het heel leuk vinden voor uw kind(eren) om een familiefoto te 

ontvangen. Zodat u en uw familie toch een beetje bij ons bent tijdens de 

familieweek. U kunt een familiefoto aan uw kind(eren) meegeven.  

Wij willen u alvast bedanken. 

 

 

 

 

 


