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PlusKinderopvang: BSO,
Peuterspeelzaal
en kinderopvang 06 15267632
In weeknieuws 30
- Oranjekoeken
- Trefwoord
- Meppel Actief
- Agenda
Oranjekoeken
Met de oranjekoek-actie hebben we dit jaar 1146
koeken verkocht! Drie kinderen
(willekeurig gekozen) hebben een ijsbon gekregen
als dank voor hun inzet bij de verkoop van
oranjekoeken. Met de opbrengst zal de Activiteiten
Commissie in overleg met school en de kinderraad
een mooie bestemming uitzoeken.
Groet van de Activiteiten Commissie

Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming)
Week 22 t/m 24 (30 mei t/m 17 juni): Kwetsbaar
Inhoud: Over sterk doen en kwetsbaar zijn. Over de macht van het gevoel en de kracht van de
ontroering.
Bijbel: Het verhaal van Simson (Rechters 13 t/m 16).

Meppel Actief
- Nationale Buitenspeeldag
Wanneer: woensdag 8 juni
Tijdstip: 14:30 – 16:30 uur
Wie: groep 1 t/m 8
Waar: Troelstraplein, Haveltermade
Wat: kubb, kanjam, voetbal, kickboks door Team Bastov en nog veel meer
Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig, watertappunt is aanwezig, dus neem je bidon
mee.
-

Save the date schoolkorfbaltoernooi KIOS
Op woensdag 21 september 2022, in de Nationale Sportweek, organiseert korfbalvereniging
KIOS het schoolkorfbaltoernooi. Het toernooi is voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 van de
basisscholen.
Het toernooi is middags van ongeveer 14.30 – 17.30 uur op de korfbalvelden van KIOS en
voetbalvelden van VVR in Ruinerwold.
Na de zomervakantie stuurt de organisatie een herinneringsmail voor de opgaven.

Agenda mei/juni/juli 2022 website kindcentrumstadskwartier.nl
Do. 26 en vr. 27 mei

Hemelvaart, kinderen vrij

Ma. 30 mei t/m do. 2 juni
Vr. 3 t/m ma 6 juni
Vrijdag 17 juni en 1 juli
Vrijdag 10 en 24 juni
Maandag 20 juni
Do. 23 + vr. 24 juni
Dinsdag 28 juni
Wo. 29 juni t/m vr. 1 juli
Woensdagmiddag 6 juli
Donderdag 7 juli
Maandag 11 juli
Dinsdag 12 juli
Woensdag 13 juli

Avondvierdaagse
vrijdag studiedag KindPunt + Pinksterweekend,
kinderen vrij
11.00 uur peutergym
11.00 uur peuterdans
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
13.15-14.00 uur doorschuifmoment
Musical + afscheid groep 8
Musical + afscheid groep 8
Juffen-meesterfeest groepen 1/2

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

