
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zo gedicht, zo gedaan 

 

Scholen dicht, 

zwembad dicht, 

alles dicht. 

Maar ik ben dichter! 

Net wat lichter, 

als ik alles open dicht. 

Dicht ik op afstand 

elke afstand 

dichter 

tussen jou en mij. 

Open ik met een gedicht 

en jou wat dichterbij. 
Uit de UNICEF-gedichtenbundel (gratis te downloaden) 

https://www.unicef.nl/corona/elke-dag-een-gedicht 

 

Gelukkig is de school weer open. 

Fijn weekend allemaal! 

12-03-2021  weeknieuws 24:  

- Gedicht 

- Weeknieuws 

- Schoolfruit 

- Trefwoord 

- Agenda  

- Kennismakingsles beginnerskoor Viva 

la Musica 

 

Kindcentrum Stadskwartier 
Catharinastraat 7, 9 en 13 

7941 JD  Meppel 
0522 251076 

directiekcstadskwartier@kindpunt.nl 
kindcentrumstadskwartier.nl 

BSO, peuterspeelzaal en kinderopvang 
06 15267632 

 
 

https://www.unicef.nl/corona/elke-dag-een-gedicht
mailto:directiekcstadskwartier@kindpunt.nl
http://www.pcbs-stadskwartier.nl/


Weeknieuws 

Volgende week vrijdag 19 maart verschijnt er geen weeknieuws. 

 

Schoolfruit 

Volgende week krijgen we wortels, appels en ananassen. 

 

 

 

 

Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming) 

Week 11 en 12 (15 t/m 26 maart): Kiezen 

Inhoud: Keuzes maken, beslissingen nemen, knopen doorhakken; 

oordelen en veroordelen; besluiteloosheid, nonchalance of 

betrokkenheid. 

Bijbel: Kiezen wat je zult doen (Matteüs 7, 13-20); Het grote feest 

(Matteüs 22); Tien bruidsmeisjes; Twee groepen (Matteüs 25); 

Palmzondag (Matteüs 21). 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennismakingles beginnerskoor Viva la Musica 

 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/


Viva la Musica 

 

Alle grote muziek begint met het zingen van kleine kinderen! 
Het beginnerskoor van koorschool Viva la Musica houdt op 18 maart in Meppel een kennismakingsles 

voor kinderen die van muziek en van zingen houden.  

 “Zingen is gezond” , zegt dirigente Ceciel van der Zee, “voor de adem, voor het hoofd en voor het 

hart”. Ieder kind kan zingen en spelletjes doen. Dat is het uitgangspunt. Van daaruit kan ieder kind 

onder goede begeleiding op een vanzelfsprekende en muzikale manier zijn of haar stem leren 

gebruiken.  In de groep gaat het gelijk op en individueel heeft ieder zijn of haar eigen tempo.  

Viva la Musica is een koorschool waar ieder kind dat van zingen houdt een brede muzikale opleiding 

krijgt en met plezier leert zingen. Het beginnerskoor  bestaat uit kinderen uit  groep 3, 4 en 5. 

Wekelijks maken de kinderen op speelse wijze en met veel plezier muziek met elkaar. Eerst zingen ze 

vooral eenvoudige kinderliedjes en spelletjes, zo zijn zelfs de allergrootste muzikanten ooit 

begonnen. 

Plaats en tijd 

De kennismakingsles in 

Meppel is op donderdag 18 

maart van 15:30 uur tot 

16:15 uur in de DoRe-kerk 

aan de Vledderstraat 20. 

Zangles 

Naast een beginnerskoor 

heeft Viva la Musica ook een kinderkoor (kinderen uit groep 6, 7 en 8) en een jeugdkoor (voortgezet 

onderwijs). Deze kinderen en jongelui krijgen zangles en leren noten lezen op een speelse manier. Zo 

ontwikkelen ze zich ongemerkt tot zelfstandige muzikanten. Nieuwe leden kunnen ook instromen in 

deze koren.  

Meer informatie is te vinden op www.koorschoolvivalamusica.nl en op onze facebook pagina. 

U kunt ook contact opnemen met Ceciel van der Zee: 06-44267244. 

 
 

http://www.koorschoolvivalamusica.nl/

