
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Jorrit Neele draait volgend schooljaar de PlusKlusKlas  

Jorrit Neele gaat komend schooljaar op de woensdagen de 

activiteiten voor de bovenschoolse PlusKlusKlas organiseren en de 

kinderen begeleiden.  
 

Uitleg PlusKlusKlas: 

De kinderen van de bovenbouw kunnen participeren in de bovenschoolse 

PlusKlusklas. Kinderen die baat hebben bij een praktische manier van leren kunnen 

hiervoor in aanmerking komen. De activiteiten worden aangeboden door een 

leerkracht in samenwerking met het bedrijfsleven. De leerlingen leren vooral door 

‘doen’. De PlusKlusklas- leerkracht coacht de leerlingen binnen de PlusKlusklas en 

houdt het welbevinden van de leerling binnen deze groep in de gaten.  
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Schoolgids 

Na de zomervakantie krijgen alle kinderen van de groepen 1 (+ 

instroom) en 5 een papieren schoolgids mee naar huis. Mocht u 

de schoolgids willen inzien dan kan dat op onze website 

www.kindcentrumstadskwartier.nl 

 

Even voorstellen       nieuwe teamleden 
Hallo allemaal, 
 
In het komende schooljaar zal ik komen werken op het Stadkwartier. Een nieuwe uitdaging, waar ik 
heel veel zin in heb. Om alvast een klein beetje kennis te maken, hier in het kort iets over wie ik ben. 
 
Ik ben Eline Houtzeel, 33 jaar en woonachtig in het mooie Hasselt. In 2012 ben ik afgestudeerd aan 
de Pabo en daaropvolgend heb ik nog de Master Sen gedaan. Sinds die tijd 
sta ik met veel plezier voor de klas en heb ik al aan verschillende groepen les 
mogen geven. Erg leuk en leerzaam! 
In mijn vrije tijd maak ik graag muziek. Ik ben lid bij de plaatselijke 
muziekvereniging en bespeel daar de bugel en trompet. Daarnaast geef ik bij 
deze muziekvereniging ook met veel plezier muziekles aan de allerjongsten. 
Dit zijn kinderen van 4 t/m 6 jaar die op een speelse manier de basis 
meekrijgen van het samen muziek maken. Als ik niet bezig ben voor de 
muziek ga ik graag op pad met mijn camera om mooie foto’s te maken of lees 
ik een mooi boek. En sinds de corona tijd heb ik ook het maken van grote 
legpuzzels helemaal ontdekt, dus met regelmaat wordt er weer een stukje 
van de puzzel aangelegd. 
 
Ik kijk er naar uit om te starten in Meppel en persoonlijk kennis ta maken! 
 

 

Beste ouders en kinderen, 

 

Komend schooljaar mag ik op het Stadskwartier lesgeven, een 

nieuwe uitdaging en daar heb ik erg veel zin in. 

De afgelopen 3 jaar heb ik al binnen Kindpunt op verschillende 

scholen gewerkt en ingevallen. 

Mijn naam is Daniëlle Edelijn - Grit, ik ben 27 jaar en woon 

samen met mijn man in Meppel. Aan het einde van de 

zomervakantie verwachten we onze eerste kleine.  

 

Ik wens jullie alvast een hele fijne zomervakantie!  

 

Groeten, Daniëlle  

 

 
 

http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/


Hallo allemaal,  
 
Het is eindelijk zo ver, na de zomer wordt mijn droom werkelijkheid: 
juf voor de klas. Mijn naam is Sophie Korsten, 28 jaar oud en 
samenwonend met mijn vriend Sander in Meppel. Ik hou van 
gezelligheid en sportiviteit. Ik kijk er enorm naar uit om na de zomer 
te beginnen als juf van groep 1/2D. Tot na de zomer! 
 

Hallo, 

Ik ben Maaike Gommans en ben 22 jaar. Ik woon in Meppel samen met mijn 

ouders, broertje, 2 katten en een hond. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te 

voetballen, lezen, naar het strand gaan en op pad te gaan met familie en 

vrienden.  

Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier in groep 4 stage gelopen als 

onderwijsassistent bij juf Janneke en Juf Hilde. Deze maand ga ik mijn diploma 

hiervoor halen. 

Na de zomervakantie gaan jullie mij terugzien als onderwijsassistent op het 

Stadskwartier. 

Ik kijk er erg naar uit en heb er veel zin in!  

 

Even voorstellen        nieuw MR lid 
Dag allemaal, 

Mijn naam is Hilde Flokstra. Ik ben de moeder van Duuk en 

Nola. Komend schooljaar kom ik de MR versterken. Ik vind 

het belangrijk om als ouder een bijdrage te kunnen 

leveren aan bepaalde (beleids)zaken op de school. Ik zal 

op een positief kritische manier meedenken. Vanwege 

mijn eigen onderwijsachtergrond denk ik dat dit 

waardevol kan zijn voor de school. Ik heb Pedagogische 

Wetenschappen en Onderwijskunde gestudeerd aan de 

Rijksuniversiteit van Groningen. Ik werk al een aantal jaren 

met veel plezier als Gedragswetenschapper Passend 

Onderwijs bij Stichting Op Kop.  

Hartelijke groet van Hilde.  

 

Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming) 

Week 27 en 28 (5 juli t/m 16 juli): Beginnen 

Inhoud: Beginnen, opbouwen, een stap terugdoen en opnieuw 

beginnen. 

Bijbel: Schepping (Genesis 1); Noach (Genesis 6-9). 

 



Helaas geen ANWB verkeersplein voor Kindcentrum Stadskwartier 

“Hallo, 

De afgelopen weken is er door meer dan 300 scholen gestreden om een ANWB Verkeersplein. 
En werden er meer dan 120.000 stemmen uitgebracht! Vorige week heeft de Adviescommissie 
van het ANWB Fonds de inzendingen besproken en daarbij is er gekeken naar het aantal 
stemmen en de motivatie van de school. Vrijdag heeft de Adviescommissie uit deze 
inzendingen in iedere provincie één winnaar gekozen. Helaas zit jullie school hier niet bij.  

Het aantal deelnemende scholen was overweldigend en het deelnemersveld sterk. We zijn erg 
trots dat zoveel scholen zich voor de verkeersveiligheid van hun leerlingen willen inzetten. We 
willen jullie danken voor de moeite die jullie hebben genomen om de school aan te melden en 
om stemmen te vergaren. In september en oktober van dit jaar wordt per provincie 
bekendgemaakt wie de winnaar is.  

We hopen dat deze uitslag jullie niet ontmoedigt om te blijven investeren in de 
verkeersveiligheid van jullie leerlingen. Op onze website vind je meer informatie en tips over 
het veilig op pad sturen van kinderen. Of volg een van de verkeerseducatie-programma’s van 
Streetwise.  

En houd de website in de gaten! Want wie weet herhalen we de actie volgend jaar weer. 

Dank en succes. 

Met vriendelijke groet, 

Team ANWB Verkeerspleinen van het ANWB Fonds” 

  

Van de bibliotheek 

Afgelopen week zijn de laatste oudergesprekken voor de zomervakantie gehouden... Vaak 

noemen we als leerkrachten het belang van lezen in de zomervakantie, om een zogeheten 

zomerdip te voorkomen. 

Wat is dan een zomerdip en wat kunt u als ouder doen om dit te voorkomen en het 

leesniveau op peil te houden? 

Hieronder een aantal tips: 

•  Onderstaande site geeft uitleg en leestips: https://www.ijsselgroep-pdij.nl/blog/270-
samen-zomerlezen 

https://www.anwb.nl/fiets/veiligheid/kinderen?utm_source=Verkeerspleinen&utm_medium=emailfase3NG&utm_campaign=ANWBFonds&utm_term=EKVOPF_Verkeerspleinen
https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise?utm_source=Verkeerspleinen&utm_medium=emailfase3&utm_campaign=ANWBFonds&utm_term=EKVOPF_Verkeerspleinen
https://www.ijsselgroep-pdij.nl/blog/270-samen-zomerlezen
https://www.ijsselgroep-pdij.nl/blog/270-samen-zomerlezen


 

Samen Zomerlezen! 
www.ijsselgroep-pdij.nl 

• U kunt gratis een bibliotheekpas aanvragen voor uw kind en boeken lenen uit de 
bibliotheek, maar u kunt dan ook gratis gebruik maken van de online bibliotheek. 
Meer informatie vindt u hier: www.onlinebibliotheek.nl 

• Via school kunt u ook een Yoleo-account aanvragen, hier kunnen kinderen die lezen 
nog lastig vinden, luisterboeken luisteren en meelezen, wat de woordenschat 
bevordert. Vraag uw leerkracht er eens naar. 

• In groep 3 en 4 wordt het lezen gestimuleerd vanuit school middels het project: 
Vakantielezen. 

• Voor kinderen alle leeftijden is voorlezen en/ of samenlezen leuk en gezellig en goed 
voor de woordenschat. 

Lezen voor de groep 3 en 4, 

Op de camping, in de tuin, aan het strand of op de trampoline: in de zomer kun je overal 

lezen. En met Vakantielezen van de Bibliotheek wordt lezen extra leuk! Gaan jullie deze 

zomer mee op reis?  

Vakantielezen is een spannende ontdekkingsreis voor beginnende lezers. De bibliotheek biedt 

dit digitale zomerleesprogramma aan voor kinderen uit groep 3 en 4. Met Vakantielezen 

willen we samen het leesniveau van kinderen in de schoolvakantie op peil houden. Op de 

website www.vakantie-lezen.nl reizen jullie langs 6 landen. Van de Griezelkust naar 

Sportmanië en van het Dierenrijk naar Lachland. In ieder land doen jullie opdrachten en zo 

proberen jullie in elk land de schat te vinden. Met de digitale schattenjacht maken jullie ook 

nog eens kans op leuke prijsjes.  

Wil je meedoen met je gezin? Meld je aan via www.vakantie-lezen.nl en verzamel de stickers 

op de Schatkaart.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Agenda juni/juli 2021zie ook onze website: 

www.kindcentrumstadskwartier.nl 
Week 27 Uitloop spreekuurweek  

Donderdag 1 juli 13.15-14.00 uur 

doorschuifmoment: kijken in 

je nieuwe klas 

Ma. 5 en di. 6 juli Eindmusical groep 8  

Vrijdag 9 juli  Vanaf 12.00 uur voor 

iedereen zomervakantie 

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

 

 

 

https://www.ijsselgroep-pdij.nl/blog/270-samen-zomerlezen
http://www.ijsselgroep-pdij.nl/
http://www.onlinebibliotheek.nl/
http://www.vakantie-lezen.nl/
http://www.vakantie-lezen.nl/
https://www.ijsselgroep-pdij.nl/blog/270-samen-zomerlezen
http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/


 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 

Feestweek 
Vorige week was het feestweek op het Stadskwartier! Zo was er een waterfeest, heerlijk kliederen 
met zand en water. Hielden juf Monique en juf Janine een dansfeest! Ook werd er geschminkt en 
konden de kinderen lekker springen op het springkussen, natuurlijk werd er ook gezorgd voor wat 
lekkers tussendoor. De juffen en kinderen waren prachtig verkleed dus een hele geslaagde week!  

 
  
 

 

 

 

 

Dagboek van Monique Kaasjager 
Heeft u het al gezien in de Meppeler Courant? Juf Monique heeft een week lang een dagboek 
bijgehouden. Hierin vertelt zij hoe zij de dagen bij ons ervaart. Ben je nieuwsgiering geworden? Klik 
dan op de onderstaande link. 
https://meppelercourant.nl/meppel/Loslaten-h%C3%A8-dat-vind-ik-wel-een-dingetje-Dagboek-van-
Monique-Kaasjager-pedagogische-medewerker-bij-Plus-Kinderopvang-26903453.html  
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