
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Fijn om elkaar weer te zien op school. Wat genieten wij weer van 

alle kinderen! 

Vanaf afgelopen dinsdag een ouderwetse Hollandse gezelligheid 

op school; al die winterse attributen op het plein en in de gangen. 

Deze week lekker gespeeld in de sneeuw. 

Wellicht dit weekend nog schaatsen…. Veel winterplezier! 

 

Open dag 

Helaas kan onze open dag op woensdag 17 februari niet 

doorgaan. In de Meppeler Courant stond de afgelopen week een 

QR-code die verwijst naar ons informatiefilmpje. Natuurlijk delen 

we het ook hier, deelt u hem ook? Alvast ontzettend bedankt! 

https://www.youtube.com/watch?v=IdV3II6UEJk&feature=youtu.be 
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Vervanging Inge Mulder 

Wanneer het zwangerschapsverlof van Inge Mulder in gaat zal zij 

worden vervangen door Kars Rozema. Kars is een oud collega van 

ons. 

 

Uitslag vragenlijst tevredenheid ouders 

Deze vragenlijst is 2x verstuurd aangezien in eerste instantie de 

mail niet door iedereen goed was ontvangen. 

 

32%+10% = 42% respondenten = voldoende 

Score 3,47 en 3,39 = ruim voldoende 

Ouders geven de school als cijfer een 8,3 

 

Er kwamen geen bijzonderheden uit de vragenlijst. Kanttekening is 

voor ons de vraag hoe wij ervoor kunnen zorgen dat meer ouders 

de vragenlijst in gaan vullen. 

 

Onderwijskundige ontwikkelingen aflevering 7: nieuwe 

rekenmethode 

In deze aflevering willen we jullie meenemen in het proces van het 

aanschaffen van een nieuwe methode. In dit geval onze nieuwe 

rekenmethode. Deze methode bieden wij vanaf groep 5 digitaal 

aan, een afgewogen verandering waar we jullie graag over 

informeren. Hoe verloopt zo’n proces en wat zijn onze afwegingen 

geweest.  

  

Een methode vernieuwen is voor een school een behoorlijke 

investering die een flink aantal jaar mee moet gaan. Niet zomaar 

een aanschaf, maar wel een hele leuke!   

Je mag de nieuwste methodes bekijken en uitvogelen welke het 

beste past bij de visie van onze school. Daarvoor wordt een 

werkgroep gevormd met daarin de grootste enthousiastelingen. Zij 

bekijken alles wat er op de markt is en maken een voorselectie. Er 

worden zichtzendingen aangevraagd, zodat de methode fysiek 

ingekeken kan worden en in verschillende klassen getest. Na dit 

proces komt de commissie met een voorstel over de te kiezen 

methode.  

  



Steeds meer methodes zijn er ook in volledig digitale vorm. Per 

vakgebied wegen we af of dit een voordeel is of niet. In het geval 

van het vak rekenen willen we graag dat onze leerlingen hun 

berekeningen op papier blijven uitvoeren. Dit is iets wat met een 

digitale methode verleidelijker wordt om niet te doen. Een nadeel 

dus, iets waarop we goed moeten letten als team.   

Een voordeel van een digitale methode is dat de antwoorden die 

de leerlingen geven meteen gecontroleerd worden. Maakt een 

leerling de sommen goed dan krijgt het een aantal sommen 

voorgeschoteld die moeilijker zijn. Blijkt dat de eerste rij sommen 

nog lastig waren dan worden er sommen klaargezet die een 

stapje makkelijker zijn. Nog mooier, het biedt ook sommen aan die 

in een rekenfase ervoor liggen. Zodat de basis van het probleem 

wordt aangepakt. Dit bespaart ons veel werk en is dus een stuk 

effectiever.  

 Natuurlijk krijgt de leerkracht ook een signaal zodat hij of zij 

meteen inzicht heeft in het niveau van de leerlingen en de uitleg 

hierop kan aanpassen.  

  

Uiteindelijk kozen we voor een methode die digitaal en op papier 

aan te bieden was. Groep 3 en 4 maken de opgaven nog op 

papier, vanaf groep 5 werken we digitaal. We laten de methode 

met de leerlingen meegroeien. Dat wil zeggen dat groep 7 en 8 

nog met de vorige methode werken en niet in de laatste periode 

van de basisschool hoeven te wennen aan een nieuwe methode.  

 

 
 

 

 



 Schoolfruit 

Komende week ontvangen wij voor de kinderen sinaasappels, 

meloenen en appels. 

 

Vanuit de activiteiten commissie      

REMINDER Ouderbijdrage 2020-2021 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s),  

 

Vorig jaar heeft u van ons een brief ontvangen over de 

ouderbijdrage van het schooljaar 2020-2021. Om diverse feesten 

en activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, het Paasfeest, musical etc. 

te kunnen verzorgen, vragen wij u jaarlijks om een vrijwillige 

bijdrage.  

 

Voor dit schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage verlaagd met  

€ 7,50 in verband met Corona en daarom bedraagt de bijdrage  

€ 12,50 per kind. Mocht u deze vrijwillige ouderbijdrage nog niet 

betaald hebben, verzoeken wij u om deze als nog over te maken 

op rekeningnummer IBAN nr. NL30 RABO 0162 3611 22. Ten name 

van Activiteiten Commissie Stadskwartier te Meppel, onder 

vermelding van de na(a)m(en) en de groep(en) van uw 

kind(eren).  

 

Mocht u redenen hebben de ouderbijdrage van uw kind(eren) 

niet te kunnen voldoen, neem dan contact op met een van de 

bestuursleden van de Activiteiten Commissie via 

acstadskwartier@gmail.com of met de directie van school. Samen 

met u kijken we dan naar een passende oplossing! 
 

 

 

 

mailto:acstadskwartier@gmail.com


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). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Blij om de kinderen weer te zien 

Wat vinden wij het fijn om de kinderen van het 

kinderdagverblijf weer te zien. Wat is het mooi om te zien hoe 

de kinderen zijn gegroeid en weer zin hebben om naar ons 

toe te komen. 

 

De kinderen konden bij ons ook genieten van de sneeuw. 

Hoe leuk is het om te gaan sleeën over het plein. De 

pedagogisch medewerkers en de kinderen hebben heerlijk 

gespeeld in de sneeuw. 

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

 

Vrijdag 19 februari   Rapport mee naar huis 

Wo. 10 t/m vr. 19 mrt. Cito-M 

Ma. 22 mrt. t/m do. 1 apr. Spreekuren 

http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/


 



 


