
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte ouders, 

 

Het onderwijs en de opvang staan op dit moment voor een ongekende uitdaging. De combinatie van 

de gevolgen van de coronapandemie en het personeelstekort vragen een enorme inspanning van 

onze medewerkers en directies.  

 

Afgelopen week heb ik mijn waardering richting de medewerkers al uitgesproken. Van verschillende 

ouders krijg ik te horen dat ze eigenlijk niet zoveel merken van het kunst en vliegwerk achter de 

schermen. Ik ervaar dat als een compliment richting al die medewerkers die er blijkbaar in slagen om 

het onderwijs en opvang voortgang te laten vinden.  

Toch ontkomen we niet aan rigoureuzere maatregelen, af en toe moet er een groep naar huis 

gestuurd worden. Dat is in de afgelopen periode 4 keer gebeurd (KindPunt heeft ongeveer 80 

groepen). Soms omdat de groep in quarantaine moest en soms omdat er simpelweg geen vervanging 

voor handen was. In het eerste geval kunnen we dan geen noodopvang aanbieden (de kinderen 

moeten immers in quarantaine). Ik kan me voorstellen dat dat overlast veroorzaakt, maar gelukkig 

ervaren we juist nu veel begrip en waardering van ouders.  

Dank u wel daarvoor, u steekt ons daarmee een hart onder de riem en het geeft ons extra motivatie 

om alles op alles te zetten om de kinderen een goede schooltijd te geven, ook nu.  

 

Twee jaar in een kinderleven, want zolang duurt deze periode al, zijn wezenlijk in het leven van een 

mens. De waarde daarvan mag niet onderschat worden. Juist de maand december is in dit opzicht 

extra belangrijk. Wij gaan ons best doen om er ook dit jaar een feest van te maken, maar zijn 

natuurlijk afhankelijk van regels van de overheid.  

 

Namens bestuur, directie en medewerkers wil ik afsluiten met u te bedanken voor het vertrouwen  

en het begrip dat we in de afgelopen weken hebben mogen ervaren. 

 

Herman Langhorst 

Bestuurder van KindPunt en PlusKinderopvang 
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Kindcentrum Stadskwartier 
Catharinastraat 7, 9 en 13 
7941 JD  Meppel 
0522 251076 
directiekcstadskwartier@kindpunt.nl 
kindcentrumstadskwartier.nl 
PlusKinderopvang: BSO, peuterspeelzaal  
en kinderopvang 06 15267632 

 

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


P.S. Vrijdagavond 26 november a.s. is er een nieuwe persconferentie. Mochten hier nieuwe 

maatregelen uit volgen, dan gaan we u daarover zo snel mogelijk informeren. 

 

Sinterklaas op het Stadskwartier (reminder) 

Vol verwachting klopt ons hart… 

 

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.   

 

Schoolfruit 

Volgende week ontvangen we Cherry tomaten, appels 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

Vr. 10 dec. 11.00 uur peuterdans 

Vr. 17 dec. 11.00 uur peutergym 

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 
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