
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Komende week is het 

voorjaarsvakantie. Van 

maandag 22 t/m vrijdag 26 

februari zijn wij gesloten.  

 

Alle kinderen krijgen vandaag 

vanuit onze stichting een 

attentie mee naar huis. 

 

Fijne vakantie en tot maandag 

1 maart! 

 

 

Team Stadskwartier 

 

19-02-2021  weeknieuws 22:  

- Voorjaarsvakantie 

- Herzien vakantierooster 2021-2022 

- Schoolfruit 

- Trefwoord 

- Agenda  

- Nieuws van de buitenschoolse opvang,  

peuterspeelzaal en kinderopvang 

 

 

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/


Herzien vakantierooster 2021-2022 

Verandering: Meivakantie wordt 2 weken, Pinksteren wordt 1 dag 
Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie 27 december t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 21 t/m 25 februari 2022 

Goede Vrijdag en Pasen 15 en 18 april 2022 

Meivakantie incl. Koningsdag 25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart 26 en 27 mei 2022 

Pinksteren 6 juni 2022 

Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2022 

Er worden nog studiedagen gepland waarop de kinderen vrij zijn. 

 

Schoolfruit 

Vanwege de lockdown zijn er dit jaar vijf weken EU-Schoolfruit 

weggevallen. Deze gemiste weken worden aan het eind van het 

programma ingehaald. 

In totaal wordt het programma met zeven weken verlengd. De 

verlenging bestaat uit 5 leverweken en 2 vakantieweken in mei.  

De laatste leverweek is week 22, de week van 31 mei. 

 

Na de vakantie krijgen we sinaasappels, meloenen en appels. 

 
 

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). 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

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

 

Ma. 22 t/m vr. 26 februari Voorjaarsvakantie 

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

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

http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/


 
 

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Lisette Hettema, ik ben 31 jaar en woon samen met 

mijn vriend in Meppel. Ik werk al een aantal jaar als pedagogisch 

medewerker met veel plezier op de groep. Ik heb veel ervaring 

opgedaan op een 0-4 groep en daarnaast wat management- 

gerichte taken op mijn huidige locatie gedaan,  wat ik altijd erg 

leuk vond om te doen. Doordat mijn huidige locatie gaat sluiten 

ben ik verder gaan kijken en kwam ik bij Plus kinderopvang terecht 

die mij een mooie uitdagende kans heeft aangeboden.  Per 1 april 

ga ik aan de slag als de nieuwe locatiecoördinator van het 

Stadskwartier!  Ik kijk ernaar uit om iedereen te leren kennen en 

aan de slag te gaan op het Stadskwartier. Tot 1 april!  
 
 
 

 

 

Activiteiten voorjaarsvakantie kinderdagverblijf 

Wij hebben in de vakantie allemaal leuke activiteiten gepland staan voor de 

kinderen. De kinderen gaan verven met stenen. Ook wordt er een gave raket 

gemaakt. Er gaat gespeeld worden met magisch zand.  

 

Komt uw kind(eren niet in de vakantie, meldt u dan uw kind(eren) af in het 

ouderportaal. Alvast bedankt.  

 

 
 

Wij wensen iedereen een prettig voorjaarsvakantie toe. 


