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Geslaagd 

Linda Stuiver is geslaagd voor de post-HBO opleiding bouwcoördinator/teamleider PO en VO. 

Van harte gefeliciteerd! 

 

Kampdagen, kleuters vrij 

Van woensdag 29 juni t/m vrijdag 1 juli gaan de groepen 7 en 8 op schoolkamp. De kleuters van de 

groepen 1/2  zijn die dagen vrij. 

 

Spreekuurweek 

De komende spreekuurweek wordt verspreid over meerdere weken. U krijgt de uitnodiging hiervoor 

via uw kind(eren). Het rapport wordt op maandag 4 juli meegegeven. 

 

 

 

 

 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/


    

   

 

 

 

 

Introductie Vakantielezen  

Op maandag 23 mei is op school het Vakantielezen geïntroduceerd door de educatiemedewerker van  

de bibliotheek aan leerlingen van groep 3 en 4.  

Vakantielezen is een spannende ontdekkingsreis voor beginnende lezers. Met Vakantielezen beleeft 

de groep avonturen en ontdekken ze verhalen van verschillende genres. De genres zijn 6 landen van 

Vakantielezen. Op de Sprookjeseilanden wonen alle sprookjesfiguren. Durf je naar Griezelkust? Dit 

land is niet voor bangeriken. Op Avonturenland wonen de speurneuzen. In Lachland zijn de inwoners 

vrolijk en blij. Rennen, vliegen en springen… in Sportmanië zit niemand stil. In het Dierenrijk kom je  

ogen tekort, want de dieren lopen overal. Voor elk gelezen boek heeft de juf een sticker die bij één 

van landen kan worden geplakt. Op 27 juni sluiten we het project af. Heel veel leesplezier! 

 

Schoolbibliotheek 

De schoolbibliotheek op het Stadskwartier wordt druk bezocht door leerlingen uit alle klassen. We 

mogen volop boeken uitlenen. Dit doen we met een groepje (groot)ouders die 1 tot 2 keer per maand 

een ‘dienst’ draaien.  

 

Een ‘biebdienst’ bestaat uit het innemen van boeken, het helpen bij het uitlenen van de boeken en het 

op orde houden van de boekenkasten. De klassen hebben een vast rooster, dus je hoeft je nooit te 

vervelen. De schoolbibliotheek bevindt zich in de personeelskamer en is geopend op woensdag t/m 

vrijdag vanaf 9:45 tot ongeveer 11:00 uur. 

 

Na de zomervakantie zitten we wat krap in de bezetting. We zijn daarom op zoek naar verstrekking. 

Wie wil daarom ons team komen versterken? 

 

Het is natuurlijk altijd mogelijk om eerst eens een keer vrijblijvend mee te draaien. Je kunt je hiervoor 

melden bij Niels van Dalen n.vandalen@kpnmail.nl 

 

 
Vanuit de Activiteitencommissie      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    Lakens 
Dekens        Gordijnen 
Knuffelbeesten       Schoenen (per paar) 
Riemen/ceintuur      Handtassen 
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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. 
 
Speciaal bericht voor alle ouders die in de Nieuwveense Landen wonen. 

KindPunt organiseert op 1 juli (van 18.30 tot 20.00 uur) een stratenvolleybaltoernooi in het 

Waterpark in de Nieuwveense landen. Teams uit deze wijk kunnen zich opgeven via de QR code in de 

onderstaande link. In samenwerking met “Lekker van Koetsier” kunnen we ook een mooie eerste 

prijs aanbieden, een barbecue voor de hele straat. Tijdens de wedstrijden zijn er ook activiteiten voor 

kinderen uit de wijk. Meer informatie op KindPunt.nl. 

https://kindpunt.nl/uploads/user/Volleybaltoernooi.pdf 

 

Buurtgezinnen in Meppel - informatie-uurtje op 17 juni 

Buurtgezinnen Meppel koppelt gezinnen die het zwaar hebben, aan een warm en stabiel gezin in de 

buurt. Samen met de coördinator maken jullie onderling afspraken over de steun. De kinderen gaan 

bijvoorbeeld wekelijks of elke twee weken spelen bij het steungezin. Zo krijgen zij wat extra aandacht 

en een leuke tijd. En hun ouders hebben even wat tijd voor zichzelf om op te laden, zodat ze er 

daarna weer beter tegen kunnen. Want: opvoeden doen we samen! 

Zitten jullie in een stressvolle situatie en kunnen jullie wat laagdrempelige hulp wel gebruiken? Of 

willen jullie juist iets betekenen voor een ander gezin? 

Voor meer informatie en aanmelden, zie www.buurtgezinnen.nl. Of kom op vrijdag 17 juni van 11 tot 

12 uur naar de bieb in Meppel. Coördinator Geke Maes zit hier dan klaar om je alles te vertellen over 

Buurtgezinnen! 

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Liset van der Wal en ik ben de nieuwe stagiaire van groep 3B. Ik ben er elke maandag 

tot aan de zomervakantie.  

 

Ik zal even kort wat over mijzelf vertellen: 

Ik ben dus Liset en ik ben 23 jaar oud. Ik ben dit 2e halfjaar begonnen aan mijn minor. Deze minor 

heet de verkorte pabo. De minor duurt een halfjaar en is vooral bedoeld voor oriëntatie of het 

onderwijs en het docentschap iets voor mij is. Daarnaast ben ik ook nog bezig met mijn huidige 

studie en dat is Toegepaste Psychologie. Ik volg deze studies aan de Hanze hogeschool in Groningen. 

Ik zit ongeveer een jaar op kamers in Groningen. 

 

 

http://www.bag2school.nl/
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In het weekend ben ik vooral in Zwolle, want daar kom ik vandaan. Ik ben zelf de oudste thuis en ik 

heb nog een broertje en een zusje. Zij zijn beiden 21 en 16 jaar oud. Ook heb ik nog twee katten. Zij 

heten Puck en Kik, helaas vinden ze elkaar niet zo lief. 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met vrienden af te spreken, op vakantie gaan/reizen, om boeken 

te lezen, series en films te kijken, te tekenen, wandelen in de natuur en spelletjes te spelen met 

vrienden en familie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Agenda juni/juli 2022 website kindcentrumstadskwartier.nl 
 

Vrijdag 17 juni en 1 juli 11.00 uur peutergym 

Vrijdag 10 en 24 juni 11.00 uur peuterdans  

Maandag 4 juli rapport mee 

Do. 23 + vr. 24 juni Techniek dag Stad & Esch groep 7 

Dinsdag 28 juni kleuterfeest 

Wo. 29 juni t/m vr. 1 juli schoolkampen groepen 7 en 8, kleuters van de 

groepen 1/2  zijn die dagen vrij 

Woensdagmiddag 6 juli 12.00-13.30 uur kleine Fancy Fair 

Donderdag 7 juli 13.15-14.00 uur doorschuifmoment 

Maandag 11 juli Musical + afscheid groep 8 

Dinsdag 12 juli Musical + afscheid groep 8 

Woensdag 13 juli Juffen-meesterfeest groepen 1/2  

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

 
 


