
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Persconferentie coronavirus COVID-19 2 november 2021 

Om de verspreiding van het virus te beperken, is het erg belangrijk dat iedereen de basisregels blijft 

volgen. Ook als je al gevaccineerd bent. Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten. Ook na 

vaccinatie. 

Hoe beter we met elkaar de basisregels volgen, hoe minder het virus zich kan verspreiden. En hoe 

minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. De basisregels helpen aantoonbaar om 

besmetting te voorkomen.  

Onder basisregels wordt verstaan: 

• Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent. 

• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn. 

• 1,5 meter is een veilige afstand. Binnen school houden we tussen volwassenen deze afstand. 

Bescherm jezelf en anderen. 

• Schud geen handen. 

• Was vaak en goed je handen. 

• Hoest en nies in je elleboog. 

• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. 

Wij zijn heel blij met hoe het gaat tijdens het brengen van de kleuters. Wat fijn dat iedereen zich 

beperkt met het meelopen naar binnen. 

  

Nieuwe baan voor juf Ingrid 

“Met ingang van 1 december 2021 mag ik drie dagen per week werken op WijsZo Meppel als 

leerkracht ‘jonge kind’.  

Dit betekent dat ik helaas niet meer als juf in groep 1/2b werkzaam zal zijn. Op woensdag en vrijdag 

blijf ik wel als Intern Begeleider van de onderbouw op het Stadskwartier werken. 
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WijsZo staat voor Onderwijs & Zorg en is bedoeld voor kinderen tussen de 4 en de 12 jaar die het even 

moeilijk hebben op hun school. Als een kind vastloopt, kunnen ze bij WijsZo binnen twee dagen 

opvang bieden. Tijdens deze periode krijgen ze les op hun eigen niveau. Het streven is terugkeer van 

de leerling naar de school van herkomst.  

Vier jaar geleden heb ik de Master SEN Gedragsspecialist afgerond en in combinatie met mijn 

ervaring in de kleuterbouw en mijn functie als Intern Begeleider zie ik deze baan als een hele mooie 

kans om mij verder te kunnen ontwikkelen.” 

 

Wij wensen Ingrid veel succes. De betrokken ouders ontvangen vandaag bericht over hoe we de 

vervanging voor Ingrid gaan regelen. 

 

Ontruimingsplan 

Op onze school heeft een deel van de medewerkers de cursus Bedrijfs Hulp Verlening (BHV) gevolgd. 

We voldoen hiermee aan de wettelijke verplichting. 

De BHV‘ers van onze school hebben een ontruimingsplan opgesteld zodat bij onverhoopte 

calamiteiten leerlingen en leerkrachten (en andere aanwezigen) de schoolgebouwen snel en veilig 

kunnen verlaten.  

 

Ontruimingsoefening 

Afgelopen week hebben wij een ontruimingsoefening gehouden voor alle gebouwen. Deze houden 

wij twee keer per schooljaar. De eerste ontruiming wordt van te voren verteld aan de leerkrachten 

en leerlingen. De volgende keer gebeurt dit zonder aankondiging. Na afloop wordt er gekeken wat er 

goed ging en of er ook knelpunten waren. 

 

Schoolfruit  

Van 15 november 2021 t/m 22 april 2022 krijgen de kinderen op onze school iedere week van 

woensdag t/m vrijdag groente en fruit aangeboden. Onze school doet namelijk mee aan EU-

Schoolfruit. EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten.  

We ontvangen 20 weken lang iedere week 3 soorten groente en fruit. En dat helemaal gratis dankzij 

financiering van de Europese Unie.  

Graag nog wel zelf iets van fruit/koekje meegeven aan uw kind(eren). De kinderen mogen ervan eten, 

we verplichten het niet.   

Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo maken 

kinderen kennis met veel verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan 

een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen. 

Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen verschillende 

soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in de klas lekker 

mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten.  

Nederland neemt in schooljaar 2021-2022 voor het dertiende jaar deel aan de Europese 

schoolfruitregeling. De regeling heeft als doel: 

• De consumptie van groente en fruit bij schoolkinderen te stimuleren. 

• Kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren. 

• De afzet van groente en fruit te bevorderen. 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm


Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming) 

Week 44 t/m 46 (1 november t/m 19 november): Krijgen  

Inhoud: Over krijgen en pakken, ontvangen en nemen. Over alles eruit halen wat erin zit en krijgen 

wat het leven je toebedeelt.  

Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Scala        Teken je eigen animatiefilmpje  

Scala organiseert een leuke nieuwe korte cursus ‘Tekenen en meer’ voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. 

Onder begeleiding van docent Marjelle Barneveld bouwen ze in 6 lessen tekenend, schilderend, 

knippend en plakkend een verhaallijn op en maken daar een filmpje van. De cursus start op 

woensdag 24 november. De lessen zijn van 14.30 tot 16.00 uur in CCM De Plataan aan de 

Vledderstraat 3c in Meppel. Meer informatie en aanmelden via ontdekscala.nl 

 
 
 
 
 

Agenda november 2021  
zie ook onze website: www.kindcentrumstadskwartier.nl 
 

Vr. 12 + 26 nov. 11.00 uur peuterdans 

Vr. 19 nov. 11.00 uur peutergym 

 

Maandag 8 november Scala groep 3a, 3b en 4a: voorstelling in Ogterop 

(Dinsdag 14 december Scala groep 4b: 

voorstelling in Ogterop) 

Maandag 8 november 13.30 uur Kinderraad 

Dinsdag 9 november 19.30 uur MR vergadering 

Week 46 start schoolfruit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/beeldend/tekenen-en-meer-kort-8-t-m-12-jaar-meppel-teken-je-eigen-filmpje/
http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/

