
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Schoolfruit 2020-2021 

Wij mogen weer meedoen aan het EU-Schoolfruit- en 

groenteprogramma 2020-2021. In de week van 9 november krijgen 

wij 20 weken gratis groente en fruit voor de hele school. 

 

Vanuit het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   

Voor kinderen t/m 12 jaar op de kinderopvang of in het 

basisonderwijs* geldt: (zie ook de beslisboom aan het eind van dit 

weeknieuws) 

• Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, 

neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende 

hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang 

of naar de basisschool. Het kind hoeft niet getest te worden 

op corona.  Dit geldt niet als het kind een nauw contact is 

van iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand 
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woont die koorts heeft of benauwd is.  Dan moet hij of zij 

thuisblijven. 

• Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen 

passen, zoals koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) 

hoesten,  dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur 

over zijn. Het kind hoeft niet getest te worden voor corona, 

tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de 

huisarts. 

• Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft 

iedereen in het huishouden thuis. 

• Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, 

blijft iedereen in het huishouden thuis. Krijg het kind klachten? 

Maak een afspraak voor een coronatest. 

• Komt het kind terug uit een gebied dat een oranje of rood 

reisadvies heeft vanwege corona of krijg je een notificatie 

met de coronamelder-app , dan gelden voor kinderen tot en 

met 12 jaar de bovenstaande adviezen. Zij mogen wel naar 

school of de kinderopvang. Voor iedereen ouder dan 12 jaar 

geldt dat ze na terugreis uit een oranje of rood gebied of na 

melding van de coronamelder-app 10 dagen thuis moeten 

blijven (quarantaine). Voor oranje of rode gebieden 

vanwege corona zie  NederlandWereldwijd.   

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid. 

* Let op: het huidige testbeleid is aangescherpt en kinderen tot en 

met 12 jaar hoeven niet getest te worden. Dit is een tijdelijke 

uitzondering. 

Onderwijskundige ontwikkelingen  

- Leesvreters in groep 6! Het is begonnen.... 

Daarnaast hebben we geoefend met tafelsommen en 

langermaakwoorden.  

Welk groepje kent de meeste woorden? 

 

 

 

 

 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs


- Rekenspelletjes in groep 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Taakwerk in groep 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volgende week: 

rapport 
 

Even voorstellen 

Mijn naam is Marleen van Noord. Ik ben 17 jaar 

oud en ik woon in Koekange.  

Ik doe de opleiding onderwijsassistente op 

Landstede in Zwolle. 

Ik loop het hele jaar stage bij groep 3 op de 

dinsdag en vanaf april ook op de maandag.  

Ik heb er heel erg veel zin in! 

 

Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming) 

Week 40 t/m 42/43 (28 september t/m 23 oktober): Onderzoeken 

Inhoud: Onderzoeken omwille van waarheid, veiligheid, 

rechtvaardigheid. Een onderzoekende houding en het stellen van 

de juiste vragen.  

Bijbel: Twaalf verkenners; Bileam en de koning van Moab (Numeri 

13 en 14); Intocht in Jericho (Jozua 1 t/m 6). 

 

Meppel Actief       Activiteit klimmen 

Op donderdag 8 oktober organiseert Klimpark Hesselingen 

Meppel en Meppel Actief & Gezond samen een klimactiviteit voor 

de basisschool kinderen van groep 1 t/m 8. 

Op dit moment zijn er nog een paar plekken vrij in ronde 1, start 

14:30.  

 

Bij de inschrijving geef je aan of het deelnemende kind kleiner of 

groter is dan 1.30 meter i.v.m. de indeling van het parcours. 

Iedere deelnemer krijgt eerst een uitleg over het klimmen en 

vervolgens mag er worden geklommen. 

Doe jij mee? 

Inschrijven kan via: https://meppelactief.nl/agenda-item/klimmen/ 

 

 

 

https://meppelactief.nl/agenda-item/klimmen/


Discozwemmen in Bad Hesselingen 

Trap de herfstvakantie af met deze toffe Swimming Disco! De dj’s 

van Drive In Viperss gaan er een gezellig feestje voor de jeugd van 

maken, met een boeiende licht- en geluidshow. Er is ruimte voor 

artistieke dancemoves en er ligt een uitdagend luchtkussen van 

Zwembadspelen in het grote bad. De disco is van 19.00 – 21.30 uur 

en de kassa gaat om 18.45 uur open. De entree is €4,50 (je hoeft 

geen kortingsbon meer in te leveren) Voor de brengende, 

wachtende en/of halende ouders wordt het natuurlijk extra 

gezellig in het restaurant gemaakt. Let op dat je wél online 

reserveert via de website (ook ouders die in het restaurant willen 

verblijven) dit i.v.m. de Corona-maatregelen die we uiteraard 

naleven. Toch zullen deze voorschriften ons niet in de weg staan 

om er een superleuke avond van te maken! 

Noteertip: De volgende disco is op 21 november. 

 

Scala                                                                                                       

Bij Scala Centrum voor de Kunsten in CCM De Plataan in Meppel 

kunnen kinderen meedoen aan 6 leuke muzieklessen, om te 

ervaren hoe leuk het is om zelf en samen met anderen muziek te 

maken: 

- Kleutermuziek  

Kinderen van 4 t/m 6 jaar gaan muziekinstrumenten 

bespelen, zingen en bewegen op muziek. Bekende én 

nieuwe liedjes passeren de revue en ze doen muzikale 

spelletjes. Start 28 oktober 2020, op woensdag van 13.00 tot 

13.45 uur. Meedoen kost € 39,-. Info en aanmelden > 

- Ontdek jouw wereld van muziek 

Kinderen van 7 t/m 9 jaar maken kennis met 

muziekinstrumenten en hun eigenschappen. Ze gaan zingen, 

bewegen, luisteren en aan de slag met hoog en laag, snel 

en langzaam, hard en zacht. Start 30 oktober 2020, op 

vrijdag van 15.45 tot 16.30 uur. Meedoen kost € 45,-. Info en 

aanmelden > 

https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/muziek/kleutermuziek/
https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/muziek/ontdek-jouw-wereld-van-muziek/
https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/muziek/ontdek-jouw-wereld-van-muziek/


- Jammen, samen muziek maken 

Kinderen van 10 t/m 12 jaar gaan jammen. Als een echte 

band spelen ze bekende, eenvoudige popliedjes. Hiervoor 

hoeven ze geen enkele ervaring te hebben met het 

bespelen van een muziekinstrument. Start 29 oktober 2020, 

op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur. Meedoen kost € 45,-. 

Info en aanmelden > 

Vanuit de bieb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/muziek/jammen-samen-muziekmaken/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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/


Herfstvakantie 

Het duurt nog een paar weken en dan begint de 

herfstvakantie.  

Wij zijn volop bezig met het programma voor de 

herfstvakantie. Er staan weer leuke activiteiten op 

de planning. De activiteiten staan in teken van 

survival of the herfst.  

 

Met de 8+ hebben wij ook een leuk uitstapje op de 

planning staan. Wij houden jullie nog heel even in 

spanning, waar wij naar toe gaan. 

 

Week van het Kindcentrum 

Wij kijken terug op een geslaagde week. De 

kinderen hebben leuke activiteiten gedaan en zij 

hebben volop gedanst.  

 

De peuters hebben ook heel goed samen gedanst 

met de kleuters. Op de facebookpagina van het 

Stadskwartier kunt u het leuke filmpje bekijken. 

 

Gezocht: nieuwe leden voor de Oudercommissie 

Wat doet de Oudercommissie? 

De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken die spelen 

rondom de kinderopvang op KC Stadskwartier. Voorbeelden hiervan zijn de 

dagelijkse gang van zaken, de tarieven, het pedagogisch beleid, de aanschaf van 

speelgoed, openingstijden, etc. 

 

Wie zitten in de Oudercommissie? 

De Oudercommissie bestaat uit ouders die gebruik maken van kinderopvang van 

Plus op KC Stadskwartier. 

 

Hoeveel tijd kost de Oudercommissie? 

De commissie vergadert 3 tot 4 keer per jaar. Tussendoor is zo nu en dan ook contact 

per e-mail of via Whatsapp. 

 

Waar kan ik me aanmelden? 

Mocht je interesse hebben om plaats te nemen in de commissie of heb je nog 

vragen, neem dan even contact op via oc@kcstadskwartier.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oc@kcstadskwartier.nl


 


