
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

3e Advent 

 

 

Ophaaltijden kleuters 

Na de kerstvakantie ruilen we de ophaaltijden van de 

kleutergroepen. Zo komen de groepen qua onderwijstijd weer wat 

naar elkaar toe. Zie schema in de bijlage. 

 

Parkeren  

Het kan natuurlijk praktisch of noodzakelijk zijn dat u uw kind met 

de auto brengt of haalt. Gezien de onoverzichtelijke situatie bij de 

school willen wij u vragen om de auto te parkeren op de daarvoor 

aanwezige plaatsen en niet op het trottoir of fietspad. De 

parkeerplaatsen van de bedrijven aan de overkant van de school 

zijn niet bedoeld om te gebruiken door ouders van onze 

leerlingen. 

Toevoeging: 

11-12-2020  weeknieuws 15:  

- 3e Advent 

- Ophaaltijden kleuters 

- Parkeren 

- Personeel 

- Luizenpluizen na de kerstvakantie 

- Notulen Kinderraad 

- Vacature - lid Raad van Toezicht 

- Schoolfruit 

- Trefwoord 

- Agenda 

- Meppel Actief: nieuwsbrief  

- Nieuws van de buitenschoolse opvang,  

peuterspeelzaal en kinderopvang 

- Van de Bibliotheek 
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Woont u in Meppel dan adviseren wij u om op de fiets of lopend 

naar school te komen. Dit i.v.m. het tekort aan parkeerruimte 

rondom de school.  

 

Personeel 

- Fenny Haaze start na de kerstvakantie weer. Haar 

zwangerschapsverlof zit er op. Fenny zou in groep 8 gaan 

werken. Na intern overleg hebben we besloten dat Nienke 

Schrotenboer in groep 8 blijft en Fenny Haaze Nienke haar 

werkzaamheden gaat overnemen t.a.v. extra hulp aan 

kinderen. 

- Margot Witteveen gaat na de kerstvakantie een dag minder 

werken. Nienke Schrotenboer gaat haar op de donderdag 

vervangen.  

 

Luizenpluizen na de kerstvakantie 

Wij vragen alle ouders/verzorgers om aan het eind van de 

kerstvakantie zelf het luizenpluizen te verzorgen. Wij kiezen ervoor 

om dit deze keer niet door de luizenpluisouders te laten doen. 

De controle wordt uitgevoerd met de handen en evt. met behulp 

van een puntkam, niet met een luizen en/of netenkam. 

 

Notulen Kinderraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Schoolfruit 

  

Levering week 51: sinaasappel, banaan en appel. De levering is 

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

 

Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming) 

Week 50 en 51 (7 t/m 18 december): Verlichten 

Inhoud: Voorwerpen, gebeurtenissen, de wereld en mensen in het 

licht zetten; bijzondere aandacht geven; in een kwaad/positief 

daglicht stellen.  

Bijbel: De wijzen bij Herodes; De wijzen bij de kribbe; De 

kindermoord door Herodes, de vlucht naar Egypte (Matteüs 1 en 

2). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Meppel Actief 

 

Meppel Actief 

 

- Bowling middag 

In samenwerking met Pinz Bowling Meppel organiseren wij ook dit 

jaar weer de bowling middag. Op woensdagmiddag 13 januari 

2021 zijn de kinderen uit groep 5 t/m 8 van harte welkom om hun 

bowling kunsten te laten zien. De bowling middag is verdeeld in 

drie rondes:  

Ronde 1: 14:00-15:00 uur. 

Ronde 2: 15:00-16:00 uur. 

Ronde 3: 16:00-17:00 uur.  

Aan iedere ronde kunnen maximaal 24 kinderen deelnemen. 

Deelname is gratis en inschrijven vooraf is verplicht via 

https://meppelactief.nl/agenda-item/bowlen/ 

 

 

 

 
 

Familieweek 

In de maand december zullen wij aandacht besteden aan de familieweek. Familie 

is in deze tijd extra belangrijk voor ons allemaal. Misschien heeft u het al gezien? 

Anita heeft samen met de kinderen een moodboard gemaakt bij de ingang van de 

locatie. Wij zouden het ontzettend leuk vinden als wij een foto van uw kind(eren) met 

u of met opa, oma, oom, tante, neef, nicht of met uw huisdier ontvangen. 

Wij gaan dan de foto samen met uw kind(eren) ophangen in ons moodboard.  

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

donderdag 17 december dag van de kerstviering 

vrijdag 18 december om 12.00 uur begint voor 

iedereen de kerstvakantie 

https://meppelactief.nl/agenda-item/bowlen/
http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/


Foto’s kunt u inleveren in de tas van uw kind(eren. Geeft u dan wel even bij ons aan, 

dat er een foto in de tas zit? Wij zorgen voor de rest. 

 

 
Voor de kinderen die het leuk vinden, hebben deze week een houten vlag mee 

naar huis gekregen. Hierop kunt u samen met uw kind(eren) een groet of wens 

opschrijven. De houten vlag kunt u in week 51 weer inleveren. Wij zullen van alle 

vlaggen een fantastische vlaggenlijn maken met allemaal mooie groeten en 

wensen. 

 

Kerstvakantie 

Maandag 21 december staat er op het programma ijsculturen 

maken. Voor deze activiteit is het handig als kinderen 

vingerhandschoenen meenemen. Zo heeft uw kind minder snel 

last van koude handen.  

 

Ook vindt er in de kerstvakantie de activiteit 

sneeuwpokken maken plaats en wel op dinsdag 

22 december. Wij willen u vragen om die dag een 

muts en sjaal aan uw kind(eren) mee te geven. 

      

 

Wij kijken uit naar een leuke kerstvakantie. U ook? 

 

Evaluatie pedagogisch beleid 

Jaarlijks evalueren wij ons pedagogisch beleid. Tijdens deze evaluatie momenten 

kijken wij naar de actuele ontwikkelingen op pedagogisch gebied.  

Dit jaar hebben wij de volgende aanpassingen gedaan; 

- In ons beleid spreken wij over sensitieve responsiviteit en Mind- Minded, wat dit 

inhoud hebben wij duidelijker omgeschreven met een voorbeeld uit de 

praktijk. https://pluskinderopvang.nl/pedagogisch-beleid In het stuk over de 

executieve functies hebben wij tekstuele aanpassingen gedaan om zo kort 

en bondig te omschrijven wat dit inhoud. 

- De grootste aanpassing hebben wij gedaan in ons Multimediabeleid. Uit 

onderzoek blijkt dat het zinvol is kinderen bewust en veilig met media op te 

voeden. Omdat media een grote rol speelt in de ontwikkeling van de 

kinderen kiezen wij er voor om binnen PlusKinderopvang hierover een helder 

beleid te voeren met duidelijke afspraken. 

Voor het opstellen van dit beleid hebben we gebruik gemaakt van de 

richtlijnen van het NJI en de toolbox mediaopvoeding van het NJI. 

https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Mediaopvoeding 
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Wilt u zelf als ouder hier ook meer over weten dan kunt u ook kijken op:  

• https://www.mediaopvoeding.nl/ voor vragen en antwoorden over kinderen 

en media. 

• http://www.mediasmarties.nl/ : informatie over soorten media als televisie en 

apps.  

• https://cinekid.nl/nl/jaarrond/voor-ouders/applab : met creatieve, veilige en 

kwalitatieve apps voor kinderen.  

 

Van de Bibliotheek 
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