
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Sinterklaas op het Stadskwartier (reminder) 

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.   

 

Notulen Kinderraad van Bas en Ruben 

1 notulen vorige vergadering:  

   de notulen waren goed. 

 

2 Wat kwam er uit de vraag van de klas? 

   we hebben gestemd en uit al die stemmen is dit de top drie: 

• Familieschommel/klimrek 

• Net boven de pannakooi. 

• Meer wiebel krukken 

3  de vraag voor de klas: 

    we willen een goed doel maar, een goed doel is eigenlijk    

    voor anderen, en we willen zelf ook nieuwe dingen voor op    

    schoolplein. dus doen we 2 acties of 1 actie. 
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PlusKinderopvang: BSO, peuterspeelzaal  
en kinderopvang 06 15267632 

 

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


 

 4 datum volgende vergadering:  

    30 november 13:30 tot 14:00 

 

Schoolfruit 

Volgende week ontvangen we rettich, waspeentjes en sinaasappels.  

Voor ouderinformatie: 
http://mailing.euschoolfruit.nl/880/Actions/Newsletter.aspx?messageid=29434&customerid=611743&password=enc_3233

347054437141566B4831_enc 

 

Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming) 

Week 47 t/m 49 (22 november t/m 10 december): Zie je het?  

Inhoud: Over tekenen zien en begrijpen van wat nog niet is. Over oog 

hebben voor de signalen van een toekomst van vrede en rechtvaardigheid. 

Bijbel: Jesaja’s visioenen van nieuw koningschap en vrede (Jesaja 1 t/m 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Meppel Actief 

Basketbaltoernooi 5 januari 2022: 

Op woensdag 5 januari organiseert basketbalvereniging Red Giants een toernooi voor kinderen uit de 
groepen 5/6 en 7/8. Inschrijving vooraf is verplicht. Er wordt 4 tegen 4 gespeeld. Opgeven kan in 
teams van minimaal 4 en maximaal 6 personen. In de bijlage vinden jullie een flyer.  
Aanmelden kan via: 4 x 4 Klaverblad scholenbasketbaltoernooi - Meppel Actief 
Deadline van inschrijving is zaterdag 11 december 2021.  
 
Basketbal clinic 29 december 2021: 
Op woensdag 29 december 2021 organiseert de basketbalvereniging Red Giants een clinic als 
voorbereiding op het basketbaltoernooi. Inschrijven vooraf is verplicht. Dit kan individueel of met je 
team. 
Als team zijne schrijf je je in tegelijkertijd met je aanmelding van het toernooi. Individueel kan het via 
deze link: Basketbalclinic - Meppel Actief  
Deadline van inschrijving is zaterdag 11 december 2021.  

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

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

Vr. 17 dec. 11.00 uur peutergym 

Donderdag 25 november schoen zetten 

Donderdag 2 december surprise brengen 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mailing.euschoolfruit.nl/880/Actions/Newsletter.aspx?messageid=29434&customerid=611743&password=enc_3233347054437141566B4831_enc
http://mailing.euschoolfruit.nl/880/Actions/Newsletter.aspx?messageid=29434&customerid=611743&password=enc_3233347054437141566B4831_enc
https://meppelactief.nl/agenda-item/basketbaltoernooi-21-22/
https://meppelactief.nl/agenda-item/basketbalclinic/
http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/


 
Pieteninstuif gemeente Meppel 

De pieteninstuif is voor kinderen uit de groepen 1 en 2. De kinderen gaan tijdens de instuif 

verschillende pietengymnastiek activiteiten doen om een pietendiploma te verdienen. 

Deelname is gratis en aanmelden is verplicht via de website Meppel Actief: 

https://meppelactief.nl/agenda/.  

Maandag 29 november in sporthal Het Erf. 

Dinsdag 30 november in sporthal De Aanloop. 

Woensdag 1 december in sporthal De Eendracht in Nijeveen. 

Donderdag 2 december in sporthal Koedijkslanden. 

De pieteninstuif is in verband met de coronamaatregelen verdeelt in 2 blokken: 15:00 - 15:40 uur en 

15:50 - 16:30 uur. 

Wegens coronamaatregelen is het niet toegestaan dat ouders/verzorgers op de locatie blijven tijdens 

de activiteit. Wel is het toegestaan dat de ouders/verzorgers, met een geldig coronatoegangsbewijs, 

de locatie mogen betreden om zijn/haar kind te helpen met omkleden. Hierna zullen zij de locatie 

weer moeten verlaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meppelactief.nl/agenda/


Scala activiteiten voor de kleinsten 

Peutermuziek | start 12 januari 2022 | woensdag 09.00 tot 09.45 uur | 6 lessen | 
€ 43,-Kinderen van 2½ tot 4 jaar ontdekken een wereld vol muziek, samen met papa, 
mama, de oppas of misschien wel oma of opa. Muziekdocent Inge de Vries laat ze 
kennismaken met echte muziekinstrumenten. In talloze leuke spelletjes en liedjes 
komen muzikale begrippen voorbij, zoals hard en zacht, langzaam en snel. En 
natuurlijk gaan ze ook zingen en bewegen op muziek. 
 

Kleutermuziek | start 12 januari 2022 | woensdag 13.15 – 14.00 uur | 6 lessen | € 

43,-Een leuke muziekoriëntatiecursus voor kinderen van groep 1 en 2 met docent 

Inge de Vries: muziekinstrumenten bespelen, zingen en bewegen op muziek. 

Bekende én nieuwe liedjes passeren de revue en heel veel muzikale spelletjes. De 

laatste vijf minuten kunnen de kinderen laten zien en horen wat ze die dag hebben 

geleerd. 

  

Kleuteratelier | start 24 januari 2022 | maandag 15.30 – 17.00 uur | 6 lessen | € 

75,- 

Of kinderen nu tekenen, verven, klei kneden of een oude krant aan stukken 

scheuren, ze beleven veel plezier aan voelen, beleven en experimenteren. Als daar 

ook nog een kunstwerk uit ontstaat, zorgt voor extra veel voldoening. Plezier staat 

voorop in het kleuteratelier van beeldend docent Marjelle Barneveld. Een korte 

cursus voor kinderen van 4 t/m 6 jaar.  

  

Meer informatie en aanmelden via ontdekscala.nl 

 

https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/muziek/peutermuziek/
https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/muziek/kleutermuziek/
https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/beeldend/kleuteratelier/
https://ontdekscala.nl/nieuw-schilderles-voor-volwassenen-en-kinderen-in-dwingeloo/

