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Opbrengst actie vluchtelingen Oekraïne
Afgelopen weken hebben we acties gehouden voor de vluchtelingen uit Oekraïne die in ons oude
ziekenhuis worden opgevangen. Van het inzamelen van lege flessen voor statiegeld tot het houden
van een sponsorloop….
Gisteren is al het ingezamelde geld gestort bij de bank. De eindopbrengst is geworden:

€5.201,15
Wat een geweldig bedrag!!! Dank aan iedereen die op welke manier
dan ook heeft bijgedragen! Het geld gaat worden besteed aan
mobiele keukens voor in de opvang van het oude ziekenhuis.

Geslaagd praktisch verkeersexamen
Alle leerlingen van de groepen 7 en 8 zijn geslaagd voor hun praktisch verkeersexamen. Van harte
gefeliciteerd!
Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming)
Week 19 t/m 21 (9 t/m 25 mei) Geen zin
Inhoud: Over de zin en onzin van wat ons gevraagd wordt. Over het zoeken naar wat zinvol is en
betekenis heeft.
Bijbel: Het verhaal van Jona (Jona).
Uitslag vragenlijsten Werken Met Kwaliteit (WMK)
-

WMK kaart vragenlijst tevredenheid en veiligheid leerlingen 2022

Responsepercentage : 95 % (uitstekend)
Score is 3,39 (ruim voldoende)
Cijfer van de leerlingen voor de school is 8,5
Sterke punten
Hoe tevreden ben je met je meester of juf
Verbeterpunten/bespreekpunten die we gaan borgen in de vergaderingen:
Regels bespreken
Continueren tevredenheid en veiligheid
De uitslag van de leerlingenvragenlijst is heel positief.
In de periode tijdens corona gaven veel leerlingen aan school te missen echter er waren ook
leerlingen die het thuiswerken prettig vonden.
-

WMK kaart vragenlijst tevredenheid ouders 2022

Responsepercentage : 35 % (voldoende, wij hebben 222 gezinnen op onze school en er zijn 138 de
vragenlijst ingevuld. Aangezien de vragenlijst naar 393 mailadressen is verstuurd komen we op dit
percentage).
Score is 3,32 (voldoende)
Cijfer van de ouders voor de school is 8,2
Sterke punten
Ouders zijn tevreden over de school
Goede communicatie
Verbeterpunten/bespreekpunten die we gaan borgen in de vergaderingen:
Excursies worden gemist
De uitslag van de oudervragenlijst is ook heel positief.
Over de periode tijdens corona waren de(meeste) ouders tevreden hoe het is verlopen.

Schoolmaatschappelijk werk
Ik ben Sandra Vos en al een aantal jaren schoolmaatschappelijk werker op het Stadskwartier. Jullie
hebben vast al wel opgemerkt dat ik er een collega bij heb, dat is namelijk mijn hond Simon. Simon is
een Labradoodle (3 jr.) en therapiehond, maar ik noem hem vaak coachhond, omdat ik geen therapie
geef maar meer begeleiding en coaching.
Om hem in te kunnen zetten naast mijn werk heb ik kort geleden een 4 daagse training
hondenbegeleider AAI/DOI gevolgd aan de Martin Gaus Academie. Daar heb ik veel geleerd over
hondenwelzijn, gedrag en communicatie van en met honden. Hoe leren honden en waar je allemaal
aan moet denken als je met je hond werkt en ook welke opdrachten je samen met kinderen kunt
doen. Binnenkort gaan Simon en ik samen een dag de workshop “Teamwork” volgen bij Stichting
Contacthond.
Het inzetten van een hond heeft veel voordelen; kinderen voelen ze sneller veilig, het geeft een leuk
en rustgevend gevoel als je het dier aait. Een hond oordeelt niet en laat je jezelf zijn en je kan dingen
oefenen.
Simon is een rustige, geduldige en vriendelijke hond. Hij luistert super goed, vindt het erg leuk om
mee te gaan naar school en contact te hebben met leerlingen. Soms doen we samen oefeningen om
te werken aan het vergroten van de weerbaarheid of om sociale vaardigheden te oefenen, maar hij
helpt mij ook bij het 1e contact maken, dat is soms best spannend. We kunnen ook samen een
wandelingetje maken om kinderen makkelijker te laten praten. De kinderen vinden het geweldig om
iets met of voor Simon te doen. Bij het oefenen voelen ze vaak minder druk, omdat ze met de hond
bezig zijn. Hij is een fijn maatje om mee te oefenen en zegt nooit dat je het niet goed doet.
Meestal zijn we de maandagochtenden op school aanwezig, misschien ontmoeten we elkaar ergens
in de school of het schoolplein.
Vragen over schoolmaatschappelijk werk of verwijzingen gaan via de intern begeleiders van de
school.

Even voorstellen
Ik ben Lotte Lugtmeijer, 18 jaar oud en loop sinds kort stage
op het Stadskwartier in Meppel. Groep 6B is de klas waar ik
nu stage in loop.
Ik ben eerste jaar studente aan de pabo op Windesheim en
dit bevalt goed! Ik vind het erg leuk om met kinderen te
werken en heb daarom ook voor deze studie gekozen.
In mijn vrije tijd werk ik in een restaurant in Steenwijk, waar
ik ook vandaan kom en kan je mij hier ook vaak vinden op
het terras met vriendinnen.
Ik hoop op het Stadskwartier veel te gaan leren en veel
ervaring op te doen!
Met vriendelijke groet, Lotte Lugtmeijer
Bag2school
In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 miljoen kilo textiel met het restafval mee. Hiervan had
minimaal 65% hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Bag2school biedt hiervoor de oplossing. De
opgehaalde textiel wordt verkocht aan importeurs en groothandelaren in West- en Oost-Europa,
Afrika en Azië. Van dit textiel wordt 80 hergebruikt en de overige 20% gaat naar de recycle-industrie
voor de productie van bedden, sokken, schoonmaaktextiel e.d.
Dus kom in actie! Graag ontvangen wij van u in een afgesloten zak de kleding. Onderstaande
kleding/textiel mag er in de zak gedaan worden.
Goede kwaliteit tweedehands kleding
Dekens
Knuffelbeesten
Riemen/ceintuur

Lakens
Gordijnen
Schoenen (per paar)
Handtassen

Op www.bag2school.nl ziet u een lijst van wat er wel en niet ingezameld mag worden en meer
informatie
over deze actie.
Op woensdag 6 juli 2022 kan de kleding ingeleverd worden op het schoolplein.
In overleg met de leerlingen zullen we het doel van deze actie bepalen. Help ons om samen een
fantastische inzameling neer te zetten!
Alvast bedankt, namens de Activiteiten Commissie.

Agenda mei/juni/juli 2022 website kindcentrumstadskwartier.nl
Ma. 25 april t/m vr. 6 mei

Meivakantie

Vrijdag 17 juni en 1 juli
Vrijdag 13 mei, 10 en 24 juni
Dinsdag 10 mei
Dinsdag 10 mei
Woensdag 11 april
Donderdag 12 mei
Maandag 16 mei
Donderdag 19 mei
Donderdag 19 mei
Vrijdag 20 mei

11.00 uur peutergym
11.00 uur peuterdans
Scala: muziek groepen 4
13.30 uur Kinderraad
start projectweek ‘Uitvindingen’
Scala groepen 3, 5 en 6b
Scala groepen 1/2, 3, 4 7 en 8
Scala groepen 1/2
18.00 – 19.00 uur tentoonstelling projectweek
sportdag groepen 6, 7 en 8 op sportpark Ezinge

Do. 26 en vr. 27 mei

Hemelvaart, kinderen vrij

Ma. 30 mei t/m do. 2 juni
Vr. 3 t/m ma 6 juni

Woensdagmiddag 6 juli

Avondvierdaagse
vrijdag studiedag KindPunt + Pinksterweekend,
kinderen vrij
rapport mee
Techniek dag Stad & Esch groep 7
kleuterfeest
schoolkampen groepen 7 en 8, kleuters van de
groepen 1/2 zijn die dagen vrij
kleine Fancy Fair

Donderdag 7 juli
Maandag 11 juli
Dinsdag 12 juli
Woensdag 13 juli

13.15-14.00 uur doorschuifmoment
Musical + afscheid groep 8
Musical + afscheid groep 8
Juffen-meesterfeest groepen 1/2

Maandag 20 juni
Do. 23 + vr. 24 juni
Dinsdag 28 juni
Wo. 29 juni t/m vr. 1 juli

Vanaf vrijdagmiddag 15 juli om 12.00 uur zomervakantie t/m vrijdag 26 augustus

Info-uurtje Buurtgezinnen bij bibliotheek Meppel
Donderdag 21 april van 11.00 tot 12.00 uur houdt Buurtgezinnen Meppel weer een informatie-uurtje
bij bibliotheek Meppel. Geïnteresseerde vraag- en steungezinnen kunnen hier vrijblijvend aanschuiven
voor meer informatie. Bij een kopje koffie of thee vertelt coördinator Geke Maes wat Buurtgezinnen
zoal doet voor de gezinnen in Meppel en er is ruimte voor gesprek en vragen.
Opvoeden doen we samen
Buurtgezinnen is een initiatief gebaseerd op de gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die
het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt
(steungezinnen), voor alledaagse en vriendschappelijke hulp rondom de kinderen. Een steungezin
kan een gezin met kinderen zijn, maar ook een ‘opa en oma’ of een stel zonder kinderen dat op een
andere manier opvoedervaring heeft. Hoe de steun eruit ziet is altijd maatwerk. Het kan gaan om
een wekelijkse speelafspraak na schooltijd of in het weekend, mee-eten, af en toe logeren of samen
iets leuks ondernemen. Zo krijgen de kinderen en jongeren wat extra liefde en aandacht, en hebben
ouders wat tijd voor zichzelf om op te laden.
Wees welkom
Kan jouw gezin wel wat steun gebruiken of denk je er juist over om hulp te bieden aan een ander
gezin? Kom dan donderdag 21 april langs in de bieb. Aanmelden hoeft niet maar mag wel:
geke@buurtgezinnen.nl

Pasen op het Stadskwartier
Het was weer een leuke Pasen! De juffen van de baby-dreumesgroep en peutergroep hadden voor
de kinderen een heerlijke paaslunch geregeld. De basisschool kinderen hadden allemaal paaseieren
verstopt voor de peuters, de peuters gingen druk opzoek! Op de BSO werd er ook gezocht naar
paaseieren incl. het mooie weer was alles zeer geslaagd!

Lege flessen inzamelen
Ook wij hebben mee gedaan met een inzamelingsactie voor
vluchtelingen uit Oekraïne. We hebben heel wat lege flessen mogen verzamelen (bedankt hiervoor!).
De lege flessen zijn ingeleverd en we hebben een mooi bedragje opgehaald.

