
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Graag willen wij de regels rondom neusverkoudheid en corona 

nogmaals bij u onder de aandacht brengen.  

Kinderen die verkoudheidsklachten hebben moeten thuis blijven. 

Pas wanneer een kind 24 uur volledig klachtenvrij is mag het weer 

naar school.                                                                                  

Klachten die hieronder vallen zijn: neusverkouden, loopneus, 

niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, 

plotseling verlies van reuk en/of smaak. Zie de beslisboom aan het 

eind van dit document. 

Krijgt uw kind in de loop van de dag één van deze klachten dan 

bellen wij op met het verzoek om uw zoon of dochter op te halen.  

 

Schoolfruit 

Volgende week krijgen we komkommers, bananen en peren. 

 

05-03-2021  weeknieuws 23:  

- Neusverkoudheid  

- Schoolfruit 

- Onderwijskundig: De Grote Rekendag 

- Luizenpluizen 

- Trefwoord 

- Agenda  

- Nieuws van de buitenschoolse opvang,  

peuterspeelzaal en kinderopvang 

- Nieuwsbrief Meppel Actief 

- Beslisboom 

 

 

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/


Onderwijskundig     De Grote Rekendag 

Onze school doet woensdag 24 maart mee aan De Grote 

Rekendag.  

 

Wat is De Grote Rekendag? 

De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die 

helemaal in het teken staat van rekenen. Het is een dag van 

onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien 

dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een dag die laat 

zien hoe leuk rekenen kan zijn. 

De dag wordt elk jaar in het voorjaar georganiseerd. Meer dan 

duizend basisscholen uit Nederland en Vlaanderen doen mee. 

 

Waarom De Grote Rekendag? 

Rekenen staat hoog op de agenda in het basisonderwijs: er wordt 

hard gewerkt om de rekenresultaten verder te verbeteren. Maar 

de kinderen vinden het vak niet altijd leuk. De Grote Rekendag 

maakt rekenen leuk. De kinderen ontdekken hoe nuttig het kan 

zijn om goed te kunnen rekenen. Dat motiveert, ook later in het 

jaar! 

https://groterekendag.nl/ 

 
 

Luizenpluizen  

Wij vragen alle ouders/verzorgers om wederom zelf het 

luizenpluizen te verzorgen.  

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

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

 

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). 

 

https://groterekendag.nl/


 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inzet uren pedagogisch coach 

Wij werken met een pedagogisch beleidsmedewerker/coach om de pedagogische 

kwaliteit binnen onze organisatie te bewaken. Daarnaast zetten wij de pedagogisch 

coaches in voor het ontwikkelen en vertalen van het pedagogisch beleid naar de 

werkvloer.  

In de praktijk betekent dit dat er observatiebezoeken worden gedaan op alle 

groepen en is er voor alle medewerkers individuele coaching beschikbaar. Ook zijn 

er gezamenlijke pedagogische avonden waarin wordt ingezoomd op de 

pedagogische kwaliteit. Om de verplichte ureninzet van de Pedagogisch 

beleidsmedewerker te berekenen maken wij gebruik van de door de Rijksoverheid 

ontwikkelde rekentool. 

 Agenda maart/april 2021  
zie ook onze website: www.kindcentrumstadskwartier.nl 

 

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

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

Woensdag 24 maart De Grote Rekendag 

Woensdag 24 maart MR vergadering 

Donderdag 1 april paasviering in de klas 

Vr. 2 t/m ma. 5 april vrije paasdagen 

Woensdag 7 april drone cup Meppel 

Woensdag 7 april  start projectweek ‘Bijen’ 

Week 17 v.a. ma. 26 april Route 8 eindtoets groep 8 

Dinsdag 27 april Koningsdag, schoolvrije dag 

 

Meivakantie van maandag 3 t/m vrijdag 14 mei. 

http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/


Voor onze locatie is dit in 2021 als volgt verdeeld:  

Coaching on the job 30 uur 

Observaties 40 uur 

 

Taalontwikkeling 

Kinderen vinden het leuk om voorgelezen te worden! Of u nu voor het slapen gaan 

een mooi verhaal voorleest of overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden 

herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een positief 

effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Kunt u zich nog herinneren welk 

boek uw moeder of vader altijd aan u voorlas? U kunt bijvoorbeeld ook liedjes met 

uw kind(eren) gaan zingen, bijvoorbeeld hoofd, schouders, knie en teen. Dit liedje 

past perfect in ons thema lichaam. 

 

Bij activiteiten vertellen wij aan de kinderen wat wij gaan doen, zodat het voor het 

kind duidelijk is wat de bedoeling is.   

 

     
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 


