
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Herfstvakantie 

Volgende week hebben we 

herfstvakantie. De herfstvakantie 

komt op een goed moment. Een 

pas op de plaats terwijl om ons heen 

van alles gebeurt. 

Hopelijk kan iedereen genieten van een mooie week en weer 

nieuwe energie opdoen. 

We zien jullie graag weer op maandag 19 oktober. 
 

Kinderboekenweek 

Op woensdag 30 september begon de Kinderboekenweek. 

We hebben 10 dagen extra aandacht besteden aan 

leesactiviteiten en kinderboeken!  

We organiseerden een wedstrijd voor alle leerlingen, meedoen 

09-10-2020  weeknieuws 8:  

- Herfstvakantie 

- Kinderboekenweek 

- Onderwijskundige ontwikkelingen deel 

5: rapport  

- Afmelden bij ziekte 

- Privacy (AVG) beleid/lijst 

noodnummers 

- Trefwoord 

- Agenda 

 

 

Kindcentrum Stadskwartier 
Catharinastraat 7, 9 en 13 

7941 JD  Meppel 
0522 251076 

directiekcstadskwartier@kindpunt.nl 
kindcentrumstadskwartier.nl 

BSO, peuterspeelzaal en kinderopvang 
06 15267632 

 
 

mailto:directiekcstadskwartier@kindpunt.nl
http://www.pcbs-stadskwartier.nl/


was niet verplicht: promoot je (lievelings-)boek door je te 

verkleden als een personage uit je boek, maak daar een foto of 

een filmpje van. Maak kans op een boekenbon twv. 10 euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwijskundige ontwikkelingen deel 5: rapport  

In de vorige onderwijskundige stukjes hebben jullie kunnen lezen 

op welke manieren wij onze leerlingen willen betrekken bij hun 

onderwijs. In dit licht willen wij ook ons rapport aan gaan passen.   

Op dit moment hebben we een rapport met vooral cijfers. Cijfers 

zijn een eindresultaat van een periode hard werken. Ze maken 

een leerling niet inzichtelijk hoe hij of zij gegroeid is en laten ook 

niet zien hoe hard er die periode gewerkt is. Dit strookt niet met de 

manier waarop wij naar ons onderwijs kijken. Om die reden willen 

we de rapporten aanpassen zodat ze meer in lijn met onze visie 

liggen. Op dit moment zijn we, achter de schermen, hard aan het 

werk om ons rapport in een nieuw jasje te steken. Hoe het er 

precies uit gaat zien is op het moment van schrijven alleen in grote 

lijnen bekend. De komende periode zullen we hard doorwerken 

om een mooi en nieuw rapport te kunnen presenteren. We 

houden jullie op de hoogte, wordt vervolgd!  



Afmelden bij ziekte 

Uw kind afmelden vanwege ziekte of om een andere reden kan 

via het telefoonnummer van school 0522-251076 tussen 07:45- 

08:30 uur. 

 

Privacy (AVG) beleid/lijst noodnummers 

Bij inschrijving van uw kind wordt aan u gevraagd om een lijst met 

noodnummers in te vullen. Op deze lijst wordt ook gevraagd of uw 

kind(-eren) op de foto/film mag, of dit gepubliceerd mag worden 

op de website, in de schoolgids en/of op de sociale-media 

accounts van de school (Twitter/Facebook), op de klasse app 

(Parro) of uw email adres van thuis gebruikt mag worden voor 

informatieverstrekking. Dit is voor ons heel belangrijk om te weten.  

Wij vragen dit éénmalig. Verandert er iets/is er iets veranderd in uw 

situatie laat het ons dan z.s.m. weten.  

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

Vrijdag 23 oktober Peutergym 

Vrijdag 30 oktober Peuterdans  

Maandag 19 oktober Scala groepen 6 + 7 De 

Meppeler-Verhalenroute 

(erfgoed) 

Ma. 19 t/m vr. 23 oktober Luizenpluis 

Donderdag 20 oktober Scala groepen 3 en 4 

Scheepvaart liederen 

(erfgoed/muziek) 
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