
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Sinterklaas op het Stadskwartier 

Vol verwachting klopt ons hart… 

 

Alle kinderen zetten donderdagmiddag 25 november hun schoen. De kinderen van groep 1 en 2 

gebruiken hiervoor een gymschoen die al op school ligt.  

De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben op 11 november een lootje getrokken. De kinderen 

kunnen donderdag 2 december hun surprise naar de klas brengen. De tijd en verdere informatie 

wordt later gecommuniceerd.  

  

Vrijdag 3 december hopen wij Sinterklaas en zijn pieten bij ons op school te ontvangen. De 

activiteitencommissie zorgt 's ochtends voor drinken en wat lekkers. De kinderen uit de groepen 5 

t/m 8 moeten wel hun eigen lunch meenemen.   

 

Iedereen op een sport 

Vorige week vrijdag heeft meester Gerrit aan alle ouders van groep 5 t/m 8 een mail gestuurd. Vanuit 

de gemeente Meppel (Meppel Actief) willen ze kinderen met een nieuw project helpen aan de juiste 

sport. Brugade is een pilotproject waarbij kinderen die om één of andere reden niet sporten, maar 

het wel willen, aan de hand worden meegenomen naar een beweegaanbieder. 

Om het pilotproject uit te kunnen voeren, zijn ze op zoek naar kinderen van 8 t/m 12 jaar in de 

gemeente Meppel die (nog) niet sporten, maar dit wel graag willen. Mocht uw zoon of dochter 

hiervoor in aanmerking komen, kunnen jullie je melden bij Gerrit (g.griffioen@kindpunt.nl) voor 

vrijdag 19 november. Vanuit de gemeente is er maar beperkt plek. De buurtsportcoach gaat 

vervolgens in overleg met ons om te kijken of we een passend beweegaanbod kunnen vinden. 

 

Schoolfruit 

Volgende week ontvangen we ananassen, waspeentjes en appels.  

Nogmaals onder de aandacht:  

 

 

 

 

 

12-11-2021  weeknieuws 11: 

- Iedereen op een sport 

- Trefwoord 

- Agenda 

- Bad Hesselingen: discozwemmen 

- Nieuws van PlusKinderopvang 

- Swap Sint: duurzaam een voordelig 

Sinterklaas vieren 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kindcentrum Stadskwartier 
Catharinastraat 7, 9 en 13 
7941 JD  Meppel 
0522 251076 
directiekcstadskwartier@kindpunt.nl 
kindcentrumstadskwartier.nl 
PlusKinderopvang: BSO, peuterspeelzaal  
en kinderopvang 06 15267632 
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EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. 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. De kinderen mogen ervan eten, we verplichten het niet. Graag nog wel zelf iets van fruit/koekje 

meegeven aan uw kind(eren).   

 

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bad Hesselingen     DISCOZWEMMEN ZATERDAG 20 NOVEMBER  

Deze zaterdagavond organiseren we de tweede, en tevens laatste Swimming Disco van dit jaar in Bad 

Hesselingen. Uiteraard volgens de dan geldende maatregelen en met maximum bezoekers-capaciteit. 

De dj’s van Drive In Viperss gaan er weer een mooi feestje voor de basisschool-bovenbouw kids van 

maken, met een verrassende licht- en geluidshow. Er is bij de draaitafel plek om te swingen en er ligt 

een groot klauter luchtkussen in het water. De disco is van 19.00 – 21.30 uur, de kassa gaat om 18.45 

uur open. De entree is €4,50 (geen kortingsbon meer van toepassing) of een badenkaartstrip. We 

adviseren van tevoren bij de receptie kaartjes te kopen ivm het maximum aantal bezoekers. Voor de 

brengende, wachtende en/of halende ouders wordt het natuurlijk extra gezellig bij het restaurant 

gemaakt.  

Let op: we moeten een Coronacheck bij de voordeur uitvoeren bij personen vanaf 18 jaar. Bij het 

restaurant is een CTB controle van 13 tot 18 jaar verplicht. De eerstvolgende disco staat gepland op 

22 januari 2022. 

 

 
 

 

 

 

 

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

Vr. 26 nov. + 10 dec. 11.00 uur peuterdans 

Vr. 19 nov. + 17 dec. 11.00 uur peutergym 

Dinsdag 16 november 13.30 uur Kinderraad 

Week 46 start schoolfruit 

Vrijdag 3 december    Sinterklaasfeest op school 

Donderdag 23 december   Kerstviering 

Vrijdag 24 december is iedereen om 12.00 uur vrij en start de kerstvakantie. 

Maandag 27 t/m vrijdag 7 januari kerstvakantie 
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Onderzoek bewijst: baby’s houden van boeken 

Met uw baby op schoot een boekje ontdekken is leerzaam. Het stimuleert de taal- 

en spraakontwikkeling van uw kind, zo blijkt uit onderzoek. En het verhoogt de 

concentratie. Allemaal zaken waar uw baby een leven lang plezier van heeft. 

Baby’s kunnen meer dan u denkt. Al vanaf de eerste dag luistert uw baby naar uw 

stem. In het eerste jaar ontwikkelt een kind zich snel en leert het veel nieuwe dingen. 

Voorlezen 

• Is een warm moment samen 

• Geeft baby’s informatie over de wereld om hen 

heen 

• Oefent de luistervaardigheid en het 

concentratievermogen 

• Prikkelt de fantasie en sociaal-emotionele 

vaardigheden 

• Stimuleert de taal- en spraakontwikkeling 

 

Op de groepen besteden wij veel aandacht aan lezen. Zo is er op elke groep een 

leeshoek te vinden. Vraag ons gerust naar inspiratie voor leuke voorleesboeken!  

Tip:  online kunt u ook hele leuke digitale prentenboeken vinden!  
 

Hekjes van het plein dicht doen 

Wilt u er weer om denken om de hekjes van het grote plein en het kleine plein 

achter u dicht te doen? Wij willen graag de veiligheid van uw kind(eren) 

waarborgen. Wij willen u bedanken voor uw medewerking😊 
 

 

 

 

 

 


