
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Pinksterweekend + studiedag 

Maandag 25 en dinsdag 25 mei zijn de kinderen vrij i.v.m. het 

Pinksterweekend en aansluitend onze jaarlijkse studiedag. 

 

Studiedag 

Dinsdag 25 mei houden wij onze jaarlijkse studiedag. Wij 

bespreken dan de formatie voor het nieuwe schooljaar. Ook 

evalueren we het afgelopen jaar en maken we plannen voor 

volgend schooljaar.  

 

Nationaal Plan Onderwijs 

Wat daarnaast op de agenda staat van de studiedag is hoe wij 

de gelden die gaan komen vanuit het Nationaal Plan Onderwijs 

‘voor vertraging en herstel na corona’ gaan inzetten.  

We houden u op de hoogte. 
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Catharinastraat 7, 9 en 13 
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kindcentrumstadskwartier.nl 

BSO, peuterspeelzaal en kinderopvang 
06 15267632 

 
 

mailto:directiekcstadskwartier@kindpunt.nl
http://www.pcbs-stadskwartier.nl/


Vragenlijst welbevinden (ouders vullen in) 

Dinsdag 25 mei ontvangt u een vragenlijst over het welbevinden 

van uw kind(eren) gedurende de coronaperiode. 

Op dit moment komen er overheidsgelden via het Nationaal 

Programma Onderwijs binnen die wij op verschillende manieren 

mogen en moeten inzetten. 

Wij willen dit graag goed onderbouwd doen en vragen daarom 

deze input van de ouders. 

 

Het systeem maakt één vragenlijst per gezin aan. U kunt een extra 

code aanvragen mocht u voor meerdere kinderen de lijst willen 

invullen.(aanvragen via info@kindpunt.nl) 

We adviseren de lijst in te vullen voor het kind die de lockdown 

helemaal heeft meegemaakt en de komende jaren nog op 

school zit. 

 

Alvast hartelijk dank voor de moeite  

(invullen zal slechts enkele minuten in beslag nemen) 

 

Vragenlijst welbevinden (kinderen vullen in) 

Ook de kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan een vragenlijst 

invullen zoals hierboven is genoemd. Dit doen zij op school o.l.v. 

de leerkracht. 

 

Schooreisjes 

Helaas gaat ook dit schooljaar de schoolreis voor de groepen 3 

t/m 6 door corona niet door. De kosten worden te hoog, omdat er 

voor elke groep er een aparte bus moet rijden. We kijken naar een 

ander alternatief op school. We maken er dan een leuke dag van. 

We gaan nu in september op schoolreis.   

Nadere informatie volgt nog. 

 

Schoolkamp groepen 7 en 8 

Gezien de huidige maatregelen rondom corona mogen we 

gelukkig weer op schoolkamp. De kampdagen voor de groepen 7 

en 8 zijn 23, 24 en 25 juni. Tijdens deze dagen zijn kinderen van de 

groepen 1 t/m 4 vrij.  

 

 



KiKa 

De actie voor KiKa heeft €1580,- opgebracht. Wat een geweldig 

bedrag!!! Dank aan iedereen die heeft meegeholpen dit te 

realiseren. Binnenkort gaan we het bedrag overhandigen. 

 

Schoolfruit 

Volgende week krijgen we peren, ananassen en sinaasappels. 

 

Kinderfiets vermist 

Het gaat om een 70 jaar oud kinderfietsje, rood met wit 

geschilderd,  zwart zadeltje en een blauw mandje voorop. Wie 

heeft deze fiets gezien? Graag contact opnemen met Maud Kist-

Stevers (06-44798526). Alvast bedankt. 

 

Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming) 

Week 19 t/m 21 (10 mei t/m 28 mei): Vasthouden 

Inhoud: Een mooie of belangrijke gebeurtenis onthouden. Een 

persoon vasthouden. In een verhaal, in een feest, in rituelen of in 

gedrag. 

Bijbel: Hemelvaart (Handelingen 1); Pinksteren, je leven 

veranderen, je laten dopen, alles samen delen (Handelingen 2). 

 

Meppel Actief 
Alternatieve Avond4daagse 2021 
Stichting Meppeler wandelavondvierdaagse heeft moeten besluiten dat de Avondvierdaagse Meppel 
in 2021 niet doorgaat. De coronapandemie en de bijkomende maatregelen maken het voor de 
organisatie onmogelijk om de 69de Avondvierdaagse Meppel te organiseren. 
 
Vanuit de Koninklijke Wandel Bond Nederland wordt er een alternatieve Avond4daagse 
georganiseerd; de ‘Home Edition’. Met de Home Edition wordt iedereen in Nederland de gelegenheid 
geboden een eigen Avond4daagse te lopen. Dus niet in hele grote groepen tegelijk, zoals je gewend 
bent. Maar alleen met een vriendje, je sportmaatjes of met je gezin.  
 
Je kunt de vier dagen lopen in de periode tot en met 30 juni 2021. Tussen de eerste wandeldag en de 
vierde mogen maximaal twee weken zitten. Het moet natuurlijk wel een uitdaging blijven... En je 
hoeft niet alleen ’s avonds of doordeweeks te lopen. Ook overdag of in het weekend kun je op pad!  
 
Per deelnemer kost deelname €6,50. Daarvoor krijg je iedere dag drie verschillende routes via 

de eRoutes app in de afstand die je zelf kiest. Je hebt daarbij de keuze uit 2,5 - 5 - 10 km. Afhankelijk 

van de omgeving waar je woont, wisselen de routes in de app iedere dag. Na afronding van de vier 

dagen wandelen ontvang je natuurlijk de officiële Avond4daagse medaille thuis!  



De ‘Avond4Daagse - Home Edition’ is geen plaatsvervanger voor de Meppeler Avondvierdaagse. De 

stichting Meppeler wandelavondvierdaagse is dan ook niet verantwoordelijk voor de organisatie en 

medailles, etc.  

Meer informatie over de ‘Avond4Daagse – Home Edition’ is te vinden op: 
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition  
 
Fiets- en wandelroutes 2021 
Om jullie op weg te helpen voor de alternatieve Avond4daagse of om jullie alvast inspiratie te geven 
voor de zomerperiode heeft Meppel Actief & Gezond fiets- en wandelroutes in de gemeente Meppel 
uitgezocht en in kaart gebracht.  
 
Klik hier om 7 wandelroutes te bekijken. De 15 fietsroutes zijn hier te vinden.  
Vind je het makkelijker om gelijk beide documenten te hebben? Samengevoegd vind je ze hier. 

 

Dakajam 
 

Beste jongens en meisjes, ouders en verzorgers, 

Ook dit jaar wordt er weer een fantastisch Dakajam dagkamp georganiseerd voor alle kinderen van 

de basisscholen in Meppel en Nijeveen.  

De kinderen krijgen de week van hun leven: ravotten op het kampterrein in Havelterberg, hutten 

bouwen in het bos, verschillende bosspelen, speurtochten enz. Dit alles onder toezicht van tientallen 

vrijwilligers.  

De kinderen gaan dagelijks met de bus naar het kamp. Natuurlijk hebben we voor zowel de jongere 

als voor de oudere kinderen verschillende programma's. 

Kinderen kunnen worden opgegeven worden via onze website. Ook vind u hier meer informatie over 

Dakajam. De inschrijving voor het dagkamp begint op 1 juni dus wees er snel bij! 

Kijk snel op www.dakajammeppel.nl 

 

Met vriendelijk groet, 

 

Werkgroep Dakajam 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
https://meppelactief.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/BIOR-Wandelroutes.pdf
https://meppelactief.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/BIOR-Fietsroutes-2.pdf
https://meppelactief.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/BIOR-Fiets-en-wandelroutes.pdf
http://www.dakajammeppel.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Maandag 24 en dinsdag 25 mei Pinksterweekend (dinsdag 

heeft onze stichting een 

studiedag) 

Week 23  Cito (week 24 uitloopweek) 

Dinsdag 15 juni Praktisch verkeersexamen 

groep 8 

Maandag 21 juni Rapport mee naar huis 

Dinsdag 22 juni Schoolreisjes groepen 3 t/m 

6 en kleuterfeest gaan niet 

door. Wellicht alternatief 

programma 

Wo. 23 t/m vr. 25 juni Schoolkamp groepen 7 en 

8 gaan wel door 

Let op, tijdens de kampdagen zijn de kinderen van de groepen 

1 t/m 4 vrij 

 

Week 26 Spreekuurweek  

Donderdag 1 juli 13.15-14.00 uur 

doorschuifmoment: kijken in 

je nieuwe klas 

Ma. 5 en di. 6 juli Eindmusical groep 8 (onder 

voorbehoud) 

Vrijdag 9 juli  Vanaf 12.00 uur voor 

iedereen zomervakantie 

 

Zomervakantie van vrijdag 9 juli 12.00 uur t/m vrijdag 20 

augustus 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/


 
 

Een kijkje in de Meivakantie 
Wat een leuke Meivakantie hebben we weer gehad, de kinderopvang 
werkte met het thema ‘Ik hou van Holland’. Op alle groepen hebben 
de kinderen zich goed vermaakt! Een greep uit de activiteiten: 
klompjes schilderen, pannenkoeken eten, oud-hollandse spelletje 
spelen zoals sjoelen, blikgooien en koekhappen. Ook hebben de 

oudste kinderen mee gedaan 
aan de XXL spellen, zo konden 
ze Jenga in het groot spelen en 
4 op een rij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bourgondisch koken  
De BSO heeft in de Meivakantie vanuit provincie Drenthe en Jong 
Leren Eten Drenthe 2 ‘bourgondisch koken’  boxen gekregen. In 
deze boxen zaten alle ingrediënten om samen met de kinderen 
een heerlijke boerenlunch te maken. Groenten om te snijden 
voor de soep en alle benodigdheden om zelf brood te bakken. De 
kinderen hebben goed hun best gedaan en er een heerlijke soep 
van gemaakt! 
Om kinderen echt te laten zien waar hun eten vandaan komt, 
hebben wij er ook pompoenzaden bij  gekregen om te gaan 
planten in de tuin en onze eigen pompoenen te kweken! 
 
 
 


