
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Buurtgezinnen: kan jouw gezin een helpende hand gebruiken? 

We zitten met z'n allen een rare en onzekere tijd. Veel mensen 

hebben het zwaar in deze lockdown. In sommige gezinnen 

speelden al zorgen en ligt overbelasting op de loer. Buurtgezinnen 

biedt deze gezinnen graag een helpende hand. 

Misschien is jouw gezin ermee geholpen als de kinderen af en toe 

een dag(deel) bij een ander gezin spelen, er een rustige 

huiswerkplek hebben, mee eten, of soms uit logeren gaan. Zodat 

je zelf als ouder(s) even op adem kan komen, en de kinderen wat 

extra aandacht krijgen. 

Neem vrijblijvend contact op en ik ga graag in gesprek om te 

kijken wat we voor jullie kunnen betekenen! Met elkaar gaan we 

dan op zoek naar een fijn en passend steungezin voor de langere 

termijn. 

In de gemeente Meppel zijn er een aantal fijne gezinnen 

beschikbaar met wie we al uitgebreid hebben kennisgemaakt. 

Stuk voor stuk staan ze met alle liefde klaar om kinderen uit een 

ander gezin een leuke tijd te bezorgen. 
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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/


geke@buurtgezinnen.nl | 06-23100123 | Facebook ‘Buurtgezinnen 

in Meppel’ | www.buurtgezinnen.nl/meppel/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming) 

 

Week 7 t/m 10 (15 februari t/m 12 maart): Voelen 

Inhoud: Invoelen en aanvoelen, aanraken of mijden. Gevoel of 

verstand volgen. Grenzen aanvoelen, nabijheid of afstand.  

Bijbel: Jezus wordt geraakt door mensen (Matteüs 9); Kinderen bij 

Jezus (Matteüs 19, 13-15); Tien melaatse mannen (Lucas 17, 11-19); 

Iemand genezen op sabbat (Matteüs 12, 9); De blindgeborene 

(Johannes 9); Een vrouw uit het buitenland (Matteüs 15, 21-28). 

http://www.buurtgezinnen.nl/meppel/


Schoolmaatschappelijkwerk (SMW) 

 

Ja het is een feit! Het schoolmaatschappelijk werk 

Meppel/Westerveld van de organisatie Welzijn Mensenwerk heeft 

een Facebook en Instagram pagina! We zijn 2021 goed begonnen 

door hier al een aantal berichten op te publiceren. Het doel van 

onze social media is om geïnteresseerden op de hoogte te 

houden van de ontwikkelingen binnen het team 

schoolmaatschappelijk werk.  

 

Wat kunt u op deze pagina verwachten: 

- Succesverhalen 

- Kennisoverdracht 

- Uitleg van middelen/tools die we inzetten binnen ons werk 

- Informatie over trainingen 

- Thema weken of informatie over verschillende thema’s 

- Informatie over welzijnsevenementen gerelateerd aan het 

schoolmaatschappelijk werk 

- Tips/adviezen 

- Quotes 

 

Wij hopen dat jullie als 

ouders/leerlingen en docenten 

ons gaan volgen zodat er nog meer verbinding ontstaat. 

 
https://www.facebook.com/SchoolmaatschappelijkwerkWMW 

 

https://www.instagram.com/schoolmaatschappelijkwerk_wmw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agenda januari 2021  
zie ook onze website: www.kindcentrumstadskwartier.nl 

 

maandag 25 januari Webinar professor Konrad is 

uitgesteld 

https://www.facebook.com/SchoolmaatschappelijkwerkWMW
https://www.instagram.com/schoolmaatschappelijkwerk_wmw
http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/


 
 

 

Voorleesdagen 

Van woensdag 20 januari tot zaterdag 30 januari zijn de nationale voorleesdagen.  
Wij zijn woensdag 20 januari begonnen met een voorleesontbijt. Het boek ‘Coco kan 

het’ werd interactief voorgelezen. Het doel van de nationale voorleesdagen is dan 

ook plezier hebben in lezen en voorlezen. Voorlezen prikkelt de fantasie en 

bevorderd de taalontwikkeling van de kinderen.  

 

Naar aanleiding van het boek hebben wij verschillende activiteiten op het 

programma, onder andere gaan wij met de kinderen een Coco puzzel maken voor 

jong en oud. Ook knutselen wij Coco zelf en bouwen wij een nest voor Coco en zijn 

moeder.  

 

Wil jij thuis ook met Coco aan de slag dan hebben wij hier een paar leuke ideeën.  

• Coco knutselen met veren.  

• Nestje bouwen van pasta. 

• Dansen met Coco - https://m.youtube.com/watch?v=glTKI0KyESM 

• Digitaal boek - https://m.youtube.com/watch?v=CdohRgfgfnA 

• Voorstelling - https://www.youtube.com/watch?v=ZSiQwS9mky4 

 

 

Wij wensen iedereen heel veel leesplezier!  

 

 

Mariëlle gaat naar KindPunt Zuid 

Mariëlle, die werkzaam is op de babygroep, gaat de overstap maken naar KindPunt 

Zuid. Mariëlle werkt tijdens de noodopvang al op KindPunt Zuid om de locatie en de 

kinderen alvast te leren kennen. Vanaf maart zal Mariëlle nog een dag bij het 

Stadskwartier werken. Wanneer Mariëlle helemaal de overstap gaat maken, is nog 

niet bekend. 

 

 

Voorjaarsvakantie 

Wij hopen natuurlijk dat wij in de voorjaarsvakantie weer geopend zijn voor alle 

kinderen. Wij zijn ondertussen wel druk bezig met de voorbereidingen voor de 

voorjaarsvakantie. Aankomende vakantie hebben wij als thema ‘Wij gaan de ruimte 

in’. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DglTKI0KyESM&data=04%7C01%7Ca.vredenburg%40pluskinderopvang.nl%7C912e2e14229c45c1641f08d8bc63fa97%7C68ff5557eda14b30af4257ceb20ea5cb%7C0%7C0%7C637466484891077795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Lrshs2%2BTARgOK828mBF12dn%2B2J8Mv6LvG7ubtyOdMA4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCdohRgfgfnA&data=04%7C01%7Ca.vredenburg%40pluskinderopvang.nl%7C912e2e14229c45c1641f08d8bc63fa97%7C68ff5557eda14b30af4257ceb20ea5cb%7C0%7C0%7C637466484891087754%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YzWhbdKX0svV3UM3ihESXtvSO1Q0BDPcftJq%2BkeS4Fs%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=ZSiQwS9mky4


 
 

 


