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In weeknieuws 25
- Kinderraad en Samen voor Oekraïne
- Onderwijskundig: Grote Rekendag
- Renovatie hoofdgebouw Stadskwartier
- Trefwoord
- Jeugdappel
- Agenda
Kinderraad
Notulen van Bas en Ruben
Notulen vorige vergadering: de notulen waren goed.
Wat kwam uit de vraag van de klas: we hebben gekozen voor 2 goeden doelen acties namelijk:
welke acties doen we voor Oekraïne?, en welke voor onze school?
Samen voor Oekraïne
Vanaf vandaag gaan we met alle kinderen acties houden om geld in te zamelen voor de vluchtelingen
uit Oekraïne die opgevangen gaan worden in het oude ziekenhuis van Meppel. We steunen hiermee
‘Meppelvoorelkaar’. Iedere klas bedenkt wat voor acties zij gaan doen. Dinsdag 19 april stopt de actie
en gaan we bekijken hoeveel geld we hebben opgehaald.
https://www.meppelvoorelkaar.nl/vluchtelingenhulpoekraine?fbclid=IwAR2LS3pcBCutHCM4cBbl35c5PzP0j1S5eFiPUlqG6vYZqr9X3S9z4uIJMvI

datum volgende vergadering 19 april 2022 13:30 - 14:00

Onderwijskundig
Grote Rekendag
Volgende week woensdag 30 maart is het zo ver, de grote Rekendag gaat dan plaatsvinden. Het
thema van de grote Rekendag is Bouwavonturen. Alle activiteiten staan in het teken van dit
onderwerp.
Hieronder is alvast kort beschreven wat er per twee groepen ongeveer aan bod komt tijdens de grote
rekendag.
Groep 1 en 2
De kinderen ontwerpen verschillende onderdelen van een dierentuin, waaronder nieuwe
leefgebieden voor een aantal dieren, een informatie kiosk, een uitkijktoren, een loopbrug en een
mozaïekvloer voor het zeehondenverblijf.
Groep 3 en 4
De kinderen verdiepen zich in het werk van een architect. Ze kijken naar bijzondere gebouwen en de
vormen die daarin te zien zijn. Aan de hand van een gebouwenquiz en het zelf ontwerpen van een
huis worden de kinderen deze dag een klein beetje een architect.
Groep 5 en 6
In een openingsvideo vertelt de zoon van een architect over zijn plannen om een huis te bouwen. De
kinderen maken een model van het huis en tekenen er op passende grootte een bed, een deur en
een raam in. De kinderen onderzoeken hoe je een 3D-tekening maakt van een kubus of een doos. En
uiteindelijk ontwerpen de kinderen de benedenetage van een huis.
Groep 7 en 8
Elk kind ontwerpt een eigen Tiny house (klein huis). De kinderen maken een plattegrond op schaal,
ontwerpen een interessante voorgevel en eventueel ook andere gevels. Samen vormen deze huisjes
een kleine stad. Ter afwisseling zijn er 2 delen met spellen en bouwactiviteiten over vormen,
gebouwen en aanzichten.

https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/artikelen-basisonderwijs/grote-rekendag-2022.htm

Renovatie hoofdgebouw Stadskwartier
De eerste fase van de renovatie van ons hoofdgebouw gaat binnenkort van start. Dit betreft de
vernieuwing van het dak. In de week voor de meivakantie wordt de school in de steigers gezet. In de
meivakantie worden de dakpannen verwijderd. Daarna wordt het dak vernieuwd. Er wordt voor
gezorgd dat het na de vakantie voor iedereen voor een veilige situatie en zo min mogelijk overlast.
Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming)
Week 13 t/m 15 (28 maart t/m 15 april): Nieuw leven
Inhoud: Over het zien dat iets nieuws begint; over de ervaring dat het leven zelf vernieuwd kan
worden.
Bijbel: Intocht in Jeruzalem; het avondmaal; het verraad, verhoor en dood van Jezus; paasmorgen
(Lucas 19 en 20; 22 t/m 24).
Jeugdappel
Op woensdag 13 april 2022 is het 77 jaar geleden dat Meppel bevrijd werd van de Duitse
overheersing. Een moment wat ieder jaar herdacht wordt middels een jeugdappel in het Rosarium in
het Wilhelminapark.
Door de corona richtlijnen was deze herdenking twee jaar niet mogelijk. We zijn blij dat we het
jeugdappel weer mogen organiseren. In het licht van wat er nu allemaal in de wereld aan de hand is,
zal het jeugdappel mogelijk een nóg grotere betekenis krijgen in de bewustwording dat vrijheid geen
vanzelfsprekendheid is.
Alle kinderen van de groepen 8 van de basisscholen in Meppel zijn uitgenodigd dit appel bij te
wonen.
Jaarlijks gaan twee leerlingen van twee scholen een gedicht voordragen en samen met de
burgemeester een krans leggen bij het Verzetsmonument en het Canadees Herdenkingsmonument.
Kinderen van cbs Stadskwartier en obs Het Avontuur zullen deze taak dit jaar op zich nemen.

Agenda maart/april2022
website kindcentrumstadskwartier.nl
Dinsdag 29 maart
Woensdag 30 maart
Vrijdag 8 april
Vrijdag 1 april
Dinsdag 5 april
Dinsdag 5, 12, 19 april en 10 mei
Donderdag 7 april
Dinsdag 12 april
Woensdag 13 april
Donderdag 14 april

Scala: voorstelling in Ogterop groepen 7 en 8
Grote Rekendag
11.00 uur peutergym
11.00 uur peuterdans
Meppel in 1 dag zwerfafval vrij (groepen 6, 7 en 8)
Scala: muziek groepen 4
Palmpasenstokken maken (1 t/m 4)
Praktisch verkeersexamen groep 7
groepen 8 naar het Rosarium voor Jeugdappel
Paasviering in de klas

Vrijdag 15 t/m maandag 18 april

Paasweekend kinderen vrij

Vrijdag 22 april

Koningsspelen ‘Voel je fit’

Ma. 25 april t/m vr. 6 mei

Meivakantie

