
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Week van het Kindcentrum 

Vorige week hebben we de week van het Kindcentrum gevierd. 

Dit deden we met o.a. een peutervoorstelling, een dans 

challenge, een cadeau voor iedere groep en dagelijks een live tv 

uitzending. Afgelopen vrijdag mocht Kindcentrum Stadskwartier 

KindPunt TV verzorgen. 

Onze live uitzending gemist? Kijk hier de aflevering 

terug: https://youtu.be/M_7kQVLpnmQ 

  

- De generale repetitie:  

 

 

 

 

02-10-2020  weeknieuws 7:  

- Week van het Kindcentrum 

- Kassabonnen Bruna en Riemers 

- Vanuit de schoolbibliotheek 

- Trefwoord 

- Even voorstellen 

- Agenda 

- Nieuws van de buitenschoolse opvang,  

peuterspeelzaal en kinderopvang 

- Nieuwsbrief Meppel Actief  

- De Bazuin: introductiecursus 
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kindcentrumstadskwartier.nl 

BSO, peuterspeelzaal en kinderopvang 
06 15267632 

 
 

https://youtu.be/M_7kQVLpnmQ
mailto:directiekcstadskwartier@kindpunt.nl
http://www.pcbs-stadskwartier.nl/


- Dit zijn 'onze' Joris en Jens die kindpunt.tv presenten tijdens 

de live uitzending. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassabonnen Bruna en Riemers                                                     

Mocht u een kinderboek kopen tijdens de Kinderboekenweek (tot 

11 oktober)wilt u dan de kassabon bij ons inleveren op school? 

Wij verzamelen deze binnen en kunnen voor 20 procent van dit 

bedrag kinderboeken kopen voor onze bibliotheek. 

Alvast bedankt! 



Vanuit de schoolbibliotheek        

Gezocht: hulptroepen voor de schoolbieb! 

Na de zomervakantie is de schoolbieb weer geopend voor 

leerlingen van het Stadskwartier. Helaas is de groep met vrijwilligers 

momenteel te klein om de bieb vier dagen per week te openen.  

 

Daarom zijn we op zoek naar nieuwe 'bieb(groot)ouders'. Het 

takenpakket bestaat uit het innemen en uitlenen van boeken, 

kinderen helpen bij het uitzoeken van boeken en het opruimen 

van ingeleverde boeken. 

 

De bieb is op dinsdag t/m vrijdag geopend van 10:15 tot 11:15 uur. 

Bij voldoende 'hulptroepen' word je ongeveer eens per 4 weken 

ingepland. 

 

Aanmelden kan bij Niels van Dalen via nielsvandalen@ziggo.nl. 

 

 

 
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). 

mailto:nielsvandalen@ziggo.nl


Even voorstellen 

Even voorstellen, ik ben Marloes Crediet, ben 28 jaar 

en woon samen met mijn man en dochter in 

Koekange. Momenteel zit ik in het 1e leerjaar van de 

deeltijd PABO op Windesheim en mag ik op de 

maandag stage lopen in groep 7a. Naast school en 

stage werk ik ook nog 3 dagen op een financiële 

administratie. In de tijd die nog over is wandel ik 

graag met mijn honden, ben ik actief binnen de 

duikvereniging en rijd ik motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober herfstvakantie 

 

Vrijdag 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/


 
 

 

Tip van de voedingscoach! 1-3 jaar 

Wat zijn ‘gezonde’ tussendoortjes voor mijn kind? 

Verantwoorde tussendoortjes zijn producten met weinig calorieën en veel goede 

voedingsstoffen, uit de Schijf van Vijf bijvoorbeeld.  

Geef je dreumes of peuter tussendoor producten 

zoals fruit, groente of wat volkorenbrood.  

Fruit en snackgroenten zijn de beste keuze voor 

tussendoor. Denk bijvoorbeeld aan stukjes appel, 

peer, kiwi, meloen, aardbei, druif en mandarijn. 

Handige groenten zijn plakjes wortel, schijfjes 

komkommer, reepjes paprika of gehalveerde 

snoeptomaatjes. 

Een aandachtspunt: In hele snoeptomaatjes of druiven kan je kind zich verslikken. 

Om dat te voorkomen kun je kleine tomaatjes en druiven halveren. 

 

Thema herfst 

Aankomende week starten wij met het thema herfst. Wij gaan 

met de kinderen mooie herfstbladeren zoeken in het park, ook 

kunnen de kastanjes niet ontbreken. 

Wij gaan het liedje ‘Herfst, herfst wat heb je te koop’ met de 

kinderen zingen. Gaan jullie thuis alvast oefenen?! 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 



 


