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Fancy Fair
Wat een prachtige Fancy Fair hebben we beleefd.
Mooi weer, veel bezoekers en een geweldige sfeer.
Bedankt aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze
fantastische dag!

€1000,-

De opbrengst is:

Wij wensen iedereen een heel fijne
zomervakantie. Wij zien jullie graag terug op
maandag 29 augustus!

Even voorstellen
Mijn naam is Steven Mudde en ik woon met mijn vrouw en vier dochters
in Hasselt. Onze jongste gaat net naar de basisschool en onze oudste zit
komend jaar in groep 8. Ik ben een zogenaamde zij-instromer. Tot 2020
werkte ik als (team)coach bij Vivento in Hattem. Dat voelt inmiddels al
weer als een hele tijd geleden. Ik zie er naar uit om met alle collega’s
samen te werken. Ik hoop dat we onderwijs aan kunnen bieden waarin
de kinderen het naar hun zin hebben en groeien in de leerstof!
Ouderverklaring voor KindPunt in de Nieuwveense Landen
Helpt u ons? De directe link naar de ouderverklaring op de DUO site is
https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-scholen/index.html#/gegevens/108
Trainingen voor kinderen
Op de website van Welzijn Mensenwerk staat onder de tegel 'Jeugd en Gezin' informatie over door
hen georganiseerde trainingen.
Dit gaat bijvoorbeeld om trainingen voor het verbeteren van sociale vaardigheden, KIES (Kind In
Echtscheiding Situatie) of de training: 'Klaar voor de brugklas'.
U kunt zelf uw zoon of dochter hiervoor opgeven. De trainingen zijn gratis.
Er zijn nog een aantal plekken vrij voor de KIES training (Kind In Echtscheiding Situatie) welke start in
september 2022.
Alle informatie over deze trainingen kunt u vinden op deze site:
https://www.welzijnmw.nl/trainingen/
Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming)
Week 27 en 28 (4 t/m 15 juli): Liever een lied (wisselthema)
Inhoud: Klanken en woorden om de dag te genieten, te eren, te gedenken, of gewoon door te
komen.
Bijbel: Enkele psalmen (Psalmen).

Agenda juli 2022 website kindcentrumstadskwartier.nl
Maandag 11 juli
Dinsdag 12 juli
Woensdag 13 juli

Musical + afscheid groep 8a
Musical + afscheid groep 8b
Juffen-meesterfeest groepen 1/2

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

Modderweek
#modderweek #lekker vies worden #modderweekStadskwartier

Zomerfeest 2022
Als het goed is heeft u van ons afgelopen week het bericht ontvangen dat het zomerfeest op 15 juli
as helaas niet doorgaat(wegens te weinig aanmeldingen). U ontvang binnenkort van ons een nieuwe
uitnodiging met een nieuwe datum.
Nog een weekje en dan is het zomervakantie! Wij wensen u alvast namens PlusKinderopvang
Stadskwartier een hele fijne zomervakantie toe!

