
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Voor schooltijd op het plein 

Er zijn kinderen die heel vroeg, al voor 8.15 uur, op het plein lopen. 

Zij zijn hier dan zonder toezicht. 

De school is open vanaf 8.15 uur. De kinderen mogen vanaf die 

tijd naar binnen en dan start ook onze verantwoordelijkheid.  

Om even weer onder de aandacht te brengen: u kunt gebruik 

maken van de VSO van PlusKinderopvang: 06-15267632 

 

Extra kleding 

Bij de kleuters hebben we behoefte aan extra kleding voor 

eventuele ongelukjes. Ondergoed hebben we voorlopig genoeg. 

We zijn op zoek naar spijker- en joggingbroeken, met name in de 

maten 110, 116 en 122. Daarnaast kunt u ons blij maken met z.g. 
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hoodies en vesten. Heeft u nog wat liggen, dan nemen wij het 

graag aan. 

 

Website Stadskwartier 

Wij hebben op de website de agenda gevuld met alle 

schoolactiviteiten. 

 

Week van het Kindcentrum 

Maandag 21 t/m vrijdag 25 september is de week van het 

Kindcentrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week tegen het pesten       
 

Maandag 21 t/m vrijdag 25 september is de week tegen het 

pesten. Hieronder nog een stukje informatie over de Kanjertraining: 



- Kanjertraining: uitleg petten/gedrag 

In de Kanjertraining staan vier dierfiguren centraal, die ieder 

gekoppeld worden aan een kleur pet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bord Fleur Bloemen 

De Stichting Fleur Bloemen heeft het 

initiatief om op iedere school in 

Nederland een tekstbord met het 

gedicht van Fleur te plaatsen. Het doel 

is om pesten tegen te gaan en dit 

middels dit prachtige tekstbord 

bespreekbaar te maken en zichtbaar 

te houden. Vorig schooljaar hebben wij 

zo’n prachtig bord aangeboden 

gekregen. Het hangt in de gang van het hoofdgebouw. 

 



Onderwijskundige ontwikkelingen aflevering 4:       Kindgesprekken 

In deze serie proberen wij jullie als ouders een inkijkje te geven in 

wat er zich op school afspeelt. In de voorgaande stukjes hebben 

we geschreven over zaken die al langere tijd gebruikt worden in 

de school. In dit stukje willen we jullie meenemen in een nieuwe 

ontwikkeling; kindgesprekken. 

Natuurlijk praten we als leerkracht veel met de leerlingen. Tijdens 

onze instructies, als we ze helpen aan hun tafeltje, bij het oplossen 

van een ruzie, op maandag over hun weekend of op een 

spontaan moment. Daar willen we met onze kindgesprekken iets 

aan toevoegen. Een structureel moment waarop we op een 

bepaald onderwerp ingaan. Even tijd die speciaal gereserveerd is 

voor één leerling en zijn/haar leerkracht. Dit gesprek kan gaan 

over het leren van een leerling en de doelen die we samen willen 

behalen, hoe een leerling zich op school voelt, praten over wat er 

verbeterd aan de leerkracht of de school  zou kunnen worden.. 

Op het moment dat dit stukje geschreven wordt zitten we vol in de 

ontdekkingsfase. We hebben op de studiedag in de laatste week 

van de vakantie hier een lezing over gehad en ook de komende 

studiedag zal weer in het teken staan van de kindgesprekken. We 

geloven dat als we kinderen betrekken in hun onderwijs, ze 

gemotiveerder zullen zijn en zo een nog plezierige schooltijd 

hebben met nog mooiere resultaten. 

Over 2 weken: 

rapport 

 

 

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). 

 



Luizenpluismoeders………..bedankt!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurtgezinnen 

 

In ieder gezin zit het weleens tegen. Soms duurt zo’n periode te 

lang en stapelen problemen zich op. Voor die gezinnen is er een 

nieuw initiatief gestart in de gemeente Meppel: Buurtgezinnen. 

Buurtgezinnen zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin. Dit 

steungezin helpt en biedt steun gericht op de kinderen in het 

gezin. Wilt u steungezin zijn of kunt u juist steun gebruiken? Lees de 

folder in de bijlage of kijk op www.buurtgezinnen.nl. 

'Buurtgezinnen Meppel' is ook te volgen via social media. 
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Even voorstellen 
 

Mijn naam is Mariska van Regteren 

en ik ben 18 jaar oud en ik woon in 

Meppel. Ik loop dit hele schooljaar 

stage bij het Stadskwartier, ik loop 

stage op de donderdag en vrijdag 

en ik ben dan de hele dag te vinden 

in de gymzaal bij meester Gerrit. Ik 

ben derdejaars student op 

Landstede Sport & Bewegen in 

Zwolle. Zelf doe ik ook aan sport, ik 

doe aan paardrijden en acrogym. En 

in de winter ga ik altijd een weekje 

snowboarden in Oostenrijk. Ik rijd 

paard bij manege Oosterboer en ik heb daar 2 verzorg paarden. 

Ik acrogym bij SV Rouveen en ik doe dat 1x in de week in een trio. 

Zelf geef ik 8 turn/acro groepen les bij WGV de Wijk en SV 

Rouveen. Daarnaast werk ik 1x in het weekend een paar uurtjes bij 

de McDonald’s in Meppel. Ik hoop dat jullie zo wat meer over me 

weten en ik heb enorm veel zin in dit schooljaar!  

 

Hoi! Ik ben Sanne Breuers, 4e jaar student op Hogeschool 

Windesheim.  

Ik mag mijn laatste stagejaar als LIO hier op het 

Stadskwartier doorbrengen. Ik sta voor groep 3 

bij juf Margot en juf Sietske. Ik zal er op maandag 

en dinsdag zijn, na de kerst ook op de 

woensdag. Mijn eerste stagedagen zijn mij al 

goed bevallen, ik kijk erg uit naar komend 

schooljaar. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

 

Vrijdag 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 do. 1 okt. Spreekuurweek 

Woensdag 30 september Start Kinderboekenweek 

Maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober herfstvakantie 

Vrijdag 2 en 23 oktober Peutergym 

Vrijdag 9 en 30 oktober Peuterdans  

Donderdag 8 oktober Scala groep 1/2 ‘En toen was ik 

een baby’ (muziek) 

Maandag 19 oktober Scala groepen 6 + 7 De 

Meppeler-Verhalenroute 

(erfgoed) 

Ma. 19 t/m vr. 23 oktober Luizenpluis 

Woensdag 21 oktober Scala groep 7a Havixhorst 

‘Beelden zijn hot’ 

(museumbezoek) 

Woensdag 28 oktober Scala groep 7b Havixhorst 

‘Beelden zijn hot’ 

(museumbezoek) 

Donderdag 20 oktober Scala groepen 3 en 4 

Scheepvaart liederen 

(erfgoed/muziek) 

 

http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/

