
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Schoolfotograaf 
 

 

Op vrijdag 25 september is het weer tijd voor de schoolfoto’s! 

Dit schooljaar zijn alleen de groepsfoto’s aan de beurt, de 

individuele foto’s zijn volgend schooljaar weer aan de beurt. We 

hopen op mooi weer zodat we de foto’s buiten kunnen maken. 

Zorg dus dat je op vrijdag 25 september je allermooiste kleren aan 

hebt!😉  
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Onderwijskundige ontwikkelingen aflevering 2: ‘taakwerk’ 

 

Als uw kind op school komt dan krijgt het in groep 1 al te maken 

met taakwerk en dagplanning.  

 

Groep 1 heeft twee taken die elke leerling die week moet maken, 

groep 2 heeft drie taken die elke leerling die week moet maken. 

Met behulp van de leerkracht plant het kind zelf deze taak in en 

maakt het zo voor het eerst kennis met het werken aan taken en 

het inplannen daarvan. 

In groep 3 en 4 breiden we dit uit. Er hangt een bord met alle 

namen van de leerlingen en daarop kunnen de leerlingen zien 

welke taken ze moeten gaan maken. Dit doen ze in de 

taakwerktijd die op het rooster ingepland staat. Sommige taken 

zijn verplicht, sommige taken mogen de kinderen zelf kiezen. Er 

wordt van de leerlingen verwacht dat ze zelfstandig deze taken 

uitvoeren. 

In groep 5 en 6 krijgen de leerlingen voor het eerst een papieren 

taakwerkbrief. Op deze brief staat aangegeven welk werk de 

leerling moet gaan maken tijdens de taakwerktijd. Een ander 

verschil met groep 3 en 4 is dat er meer momenten zijn waarop de 

leerlingen zelfstandig aan hun taakwerk gaan werken en het 

moment zelf wordt langer. 

In groep 7 en 8 breiden we dit weer verder uit. Het taakwerk in de 

groepen 3 t/m 8 is afgestemd op de behoefte van de individuele 

leerling. Het is een moment om extra te oefenen aan zaken die 

nog lastig zijn of om juist lastigere lesstof aan te bieden op een 

gebied waarin de leerling erg goed is. Dit noemen we het 

verdiepen van de lesstof.  

 

Naast het zelfstandig maken van de leerlingen en het extra 

oefenen of uitdagen biedt de taakwerktijd ook een mooi moment 

voor de leerkracht om extra tijd te besteden aan individuele of 

groepjes leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een 

kindgesprek zij of, een extra uitleg moment zijn. Op deze manier 

hebben we op onze school verschillende manier om het onderwijs 

op de individuele leerlingen af te stemmen.  

 

In de volgende aflevering: 

Pre-toetsen. 



Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming) 

 

Week 37 t/m 39 (7 t/m 25 september): Respecteren 

Inhoud: Waarderen, naleven, in ere houden. Respecteren van 

dingen, natuur, mensen. Respect voor leefregels. 

Bijbel: Het volk in de woestijn; Bitter water, kwakkels en manna; 

Mozes ontmoet God; Tien Woorden; Het Gouden Kalf (Exodus 15 

t/m 32). 

 

 

Van Meppel Actief 

 

Volleybalmiddag 

Meppel Actief & Gezond organiseert in samenwerking met 

Volleybalvereniging Meppel AZ een volleybalactiviteit op 17 

september. Kinderen uit groep 3 t/m 6 zijn van harte welkom voor 

een gezellige en sportieve middag. De activiteit vindt plaats van 

15:30 tot 17:00 in Sporthal Koedijkslanden.  

Aanmelden kan via: https://meppelactief.nl/agenda-

item/volleybal-activiteit/ 

 

Nationale Sportweek 

Donderdag 24 september 

Dansen 

Groep 3 t/m 8 

15:30 – 17:30 uur (je wordt 1 uur ingedeeld 15:30 – 16:30 of 16:30 – 

17:30 uur) 

Easy Active 

Aanmelden: https://meppelactief.nl/agenda-item/streetdance-

bij-easy-active/ 

 

Vrijdag 25 september 

Karate 

Vanaf 8 jaar 

17:00 – 19:00 uur (je wordt 1 uur ingedeeld 17:00 – 18:00 of 18:00 – 

https://meppelactief.nl/agenda-item/volleybal-activiteit/
https://meppelactief.nl/agenda-item/volleybal-activiteit/
https://meppelactief.nl/agenda-item/streetdance-bij-easy-active/
https://meppelactief.nl/agenda-item/streetdance-bij-easy-active/


19:00 uur) 

Easy Active 

Aanmelden: https://meppelactief.nl/agenda-item/karate-bij-easy-

active/ 
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Tip van de voedingscoach! 

4-13 jaar 

Wat kan ik tussendoor geven aan mijn kind?  

Groente en fruit zijn altijd goede keuzes om 

tussendoor te geven, zoals tomaatjes, 

komkommer of een appel. Maar iets kleins 

te snoepen kan af en toe ook. 

Wanneer je op vaste momenten een 

tussendoortje geeft leert je kind om niet de hele dag door te eten en te drinken. 

Bijvoorbeeld: 

1 keer iets tussen het ontbijt en de lunch. Denk aan groente of fruit of iets anders uit 

de Schijf van Vijf.  

 

Top voor tussendoor! 

Fruit en snackgroenten zijn de beste keuze voor tussendoor. Denk bijvoorbeeld aan 

appel, peer, kiwi, meloen, aardbei, druif en mandarijn. Handige groenten zijn 

worteltjes, schijfjes komkommer, reepjes paprika of snoeptomaatjes. 

Een klein handje ongezouten noten of pinda's is ook geschikt voor tussendoor. Maar 

pas wel op met hele noten: ook oudere kinderen kunnen zich hierin verslikken. 

 

 Agenda september 2020  
zie ook onze website: www.kindcentrumstadskwartier.nl 

 

 

Vrijdag 18 september 9.00 uur peutergym 

Vrijdag 11 + 25 september 9.00 uur peuterdans 

Ma. 7 t/m vr. 18 september  Cito (eind vorig schooljaar) 

Ma. 21 t/m vr. 25 september Week van het Kindcentrum 

Vrijdag 25 september Schoolfotograaf 

Ma. 28 sept. t/m vr. 2 okt. Spreekuurweek 

Woensdag 30 september Start Kinderboekenweek 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf.aspx
http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/


Knijpfruit 

Fruit is een gezond tussendoortje voor je kind, maar het is beter om het fruit in zijn 

geheel of in stukjes te geven. Een pakje knijpfruit, slurpfruit of ander drinkbaar fruit 

bestaat uit veel toegevoegde suikers. 

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Iris Schoonvelde, ik ben 17 jaar oud en woon in Meppel. Op de 

woensdag en donderdag kom ik stagelopen op het Stadskwartier. Op de woensdag 

op de peutergroep en donderdag op de dreumesgroep. 

Ik volg de opleiding Pedagogisch medewerker op het Deltion college in Zwolle en zit 

in mijn 1e leerjaar. 

 

Mijn hobby’s zijn: knutselen, muziek maken, acteren en hardlopen.  

 

Ik heb sinds mijn 14e een oppas gezin en heb ze zien opgroeien tot leuke meiden, de 

oudste is nu 5 jaar en de jongste is nu 3 jaar. Ik vind het leuk om met kinderen te 

bakken, knutselen en te spelen. 

 

Mijn naam is Julia Pluim en ik ben 21 jaar oud. Ik kom weer 

stage lopen op de babygroep! Ik volg de opleiding 

gespecialiseerd pedagogisch medewerker op het Drenthe 

College in Meppel. Deze opleiding heb ik bijna afgerond. Vorig 

schooljaar liep ik ook stage op de babygroep, maar toen 

moest ik helaas eerder stoppen i.v.m. het coronavirus. 

Ik kijk er erg naar uit om weer te beginnen! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


