Kindcentrum Stadskwartier
Catharinastraat 7, 9 en 13
7941 JD Meppel
0522 251076
directiekcstadskwartier@kindpunt.nl
kindcentrumstadskwartier.nl
PlusKinderopvang: BSO,
Peuterspeelzaal
en kinderopvang 06 15267632
In weeknieuws 26
- 1 april
- Planten/groen en knikkerpotjes op het plein
- Palmpasen
- Meppel-in-1-dag schoon
- Trefwoord
- Agenda
- Warm wekom vluchtelingen Oekraïne
- Nieuws van PlusKinderopvang
- Passend Lezen
- Meppel Actief
Meester Arjen en juf Hanke op de schommel en nee, dit is geen grap…..

1 April!!
Afgelopen week hebben de kinderen erg veel wc-papier gebruikt. We zijn bijna door onze laatste
rollen heen. Maandag komt helaas pas de nieuwe levering. Zou u uw kind morgen alstublieft 1 wc rol
mee willen geven? Daarmee komen we dan vast de dag wel door. Ontzettend bedankt alvast!

Planten/groen en knikkerpotjes op het plein
Vanochtend zijn er stekjes, planten en bolletjes gebracht. Daar het nu te koud
is bewaren we ze even. Als het beter weer wordt dan planten we ze.
Hartelijk dank aan iedereen die iets heeft meegegeven.

Palmpasen
Op zondag 10 april vieren we Palmpasen. We vinden het
leuk om een Palmpaasoptocht met groep 1 t/m 4 te
houden op donderdag 7 april.
In de onderbouw wordt de Palmpaasstok in de ochtend
mooi versierd, zij worden daarbij (deels) geholpen door
de kinderen uit de bovenbouw. Om 14:00 uur gaan we
met de stokken een optocht lopen, waarbij u als ouders
van harte bent uitgenodigd om langs de weg te staan.
We lopen de volgende route (plaatje kopiëren uit
draaiboek)
We eindigen de optocht weer op het schoolplein om
half 3. De kinderen mogen dan met de ouders mee.
Meld u wel even bij de leerkracht als u uw kind
meeneemt. De kinderen mogen de Palmpaasstok mee
naar huis om nog even na te genieten.
Op maandag 11 april of dinsdag 12 april kunt u de lege
stok weer inleveren op school.

Meppel-in-1-dag schoon
De groepen 7 en 8 doen op dinsdag 5 april mee aan de Meppel-in-1-dag-schoon actie.
Recycle-opdracht
Om het goed inleveren van ons afval nog meer te laten beklijven heeft IVN in opdracht van de
gemeente een verwerkingsopdracht gemaakt over het recyclen van afval.
Scholen die deze opdracht uitvoeren krijgen leuke gerecyclede bijenhuizen van BeeNice, gemaakt
van oude afvalcontainers van Meppel.
Alle overige informatie over de Meppel-in-1-dag-schoon actie van 5 april, staat binnenkort op deze
website: https://www.in1dagschoon.com/meppel
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).

Agenda april/mei 2022
website kindcentrumstadskwartier.nl
Vrijdag 8 april, 17 juni en 1 juli
Vrijdag 13 mei, 10 en 24 juni
Dinsdag 5 april
Dinsdag 5, 12, 19 april en 10 mei
Donderdag 7 april
Dinsdag 12 april
Woensdag 13 april
Donderdag 14 april

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) en om 14.00
uur een optocht
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

Warm welkom voor de vluchtelingen uit Oekraïne
Een kleine selectie tekeningen van onze leerlingen voor het oude ziekenhuis. Een warm welkom voor
de vluchtelingen uit Oekraïne.
Maandag gaan we ze brengen.

Familieweek
Afgelopen week hadden wij op de peutergroep familieweek! Er kwamen wat papa’s/mama’s, opa’s
en oma’s knutselen! Dit was echt ontzettend gezellig. Wat heeft iedereen genoten! We hopen dit
gauw weer een keertje te kunnen doen.

Feestweek
Niet alleen was er familie week maar hadden
we op de BSO feestweek omdat onze BSO
verbouwing klaar is! We zijn ontzettend blij
met het resultaat. Binnenkort volgen er foto’s
van het resultaat!
Natuurlijk bent u van harte welkom om eens
een kijkje te komen nemen in onze nieuwe
BSO ruimte.

Passend Lezen

Leesplezier voor leerlingen die moeite hebben met lezen!
Lezen is leuk en belangrijk. Voor kinderen die moeite hebben met lezen, bijvoorbeeld door
dyslexie, TOS, ADHD, een fysieke of visuele beperking, kan het ook moeilijk zijn. Wij helpen
deze kinderen graag! Hoe? Met de jeugdcollectie van Passend Lezen. Deze collectie bevat
boeken, kranten en tijdschriften in verschillende leesvormen zoals audio, braille en
grootletter. Voor de jeugd is er een speciale collectie beschikbaar met ruim 14.000
gesproken boeken, 3.500 brailleboeken en meer dan 20 jeugdtijdschriften.
Superboek.nl
De jeugdcollectie van Passend Lezen is te vinden via superboek.nl. Hier staan ook de
actuele en populaire titels van dit moment, gerangschikt op leeftijd. Van Jip en Janneke,
Mees Kees tot aan Dummie de Mummie, Divergent, Julius Zebra en Kidsweek. Luisteren
naar boeken gaat gemakkelijk via de gratis Passend Lezen-app (voor iOS en Android) of de
site, maar het kan ook via de Daisyspeler. Zo wordt het voor deze leerlingen makkelijker en
leuker om te lezen.
Gratis lid tot 18 jaar
Het lidmaatschap bij Passend Lezen is gratis voor kinderen met een leesbeperking tot 18
jaar! Bij inschrijving is de toestemming van ouders/verzorgers nodig.
Voordelen van superboek.nl:
• Meer dan 14.000 gesproken boeken
• Gerangschikt op leeftijd
• Streamen of downloaden via de site of app, dus luisteren waar en wanneer je wil
• Gratis voor iedereen tot 18 jaar met een leesbeperking, zoals dyslexie, TOS,
slechtziendheid of ADHD.

Inschrijven of meer weten? Ga naar superboek.nl

.

