
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Verantwoording activiteitencommissie  

De activiteitencommissie is op het Stadskwartier verantwoordelijk voor het helpen organiseren en 

uitvoeren van diverse activiteiten op school.  

Dit maken wij mogelijk door jaarlijks aan de ouders/verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage te 

vragen. Daarnaast proberen wij jaarlijks 2 acties te organiseren voor extra inkomsten. Hierbij kunt u 

denken aan de oranjekoeken actie en de kledinginzameling van Bag2school.  

Wij zijn als activiteitencommissie verplicht om bij de ouders/verzorgers verantwoording af te leggen 

waar wij dit geld aan besteden.  

Om deze reden geven wij u graag wat meer inzicht in alles wat wij bekostigen. De uitgaven zijn voor 

alle leerlingen hetzelfde over de gehele schoolloopbaan. Echter zijn de kosten niet elk schooljaar 

even hoog per leerling.  

 

Iedere leerling krijgt bij de start op school een luizencape en een rapportmap. Elke leraar en 

onderwijsassistent krijgt aan het begin van het schooljaar een bedrag om aankopen te doen voor de 

klas.  

Voor de kleuters en begeleiding bekostigen wij het volledige kleuterfeest en vanaf groep 3 stellen wij 

voor iedere leerling een bijdrage voor het schoolreisje van €5,00 beschikbaar.  

Daarnaast is er jaarlijks voor iedere leerling €2,00 beschikbaar. Hiervan organiseren de leraren een 

uitje of activiteit voor de hele klas.  

 

De verkeerscommissie is een onderdeel van de activiteitencommissie. Zij organiseren een aantal 

activiteiten omtrent de verkeersveiligheid, verlichting en fietskeuring.  

 

Voor de Koningsspelen en de Kinderboekenweek is er een bedrag gereserveerd, school organiseert 

hiervan zelf de activiteiten.   
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Voor het Sinterklaasfeest kopen wij voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4 een cadeautje voor 

het feest op school. Verder krijgt iedere leerling een schoencadeautje, pepernoten, drinken en elke 

klas budget voor een cadeau voor in de klas. Daarnaast zorgen wij voor de versieringen in de klas, het 

inhuren en schminken van Sinterklaas en de Pieten.   

 

In de periode voor Kerst verzorgen wij de aankleding in de klassen en de school en voor alle 

benodigdheden voor het Kerstontbijt. Het huren van de kerk en alle benodigdheden voor de 

Kerstviering worden ook bekostigd.  

 

De Paasviering organiseren wij in overleg met school. Elk jaar verzorgen wij de versieringen in de 

klas, de benodigdheden voor het ontbijt en de Paaseitjes. Om het jaar is er ook een Palmpasen 

optocht, hiervoor verzorgen wij alle benodigdheden.  

De activiteitencommissie organiseert voor school ook de Avondvierdaagse. Ouders betalen een 

kleine bijdrage voor het inschrijfgeld en de medaille. De activiteitencommissie zorgt dat er elke 

avond drinken en een gezonde snack is voor alle deelnemers en begeleiders.  

 

In groep 8 voeren de leerlingen een musical op. Hiervoor stellen wij een bedrag beschikbaar aan de 

groep om materialen voor de musical te kopen. Verder verzorgen wij voor deze avond de catering.  

Groep 8 gaat ook wadlopen, hiervoor krijgen zij een kleine bijdrage van de activiteiten commissie.  

Zoals u kunt lezen besteden wij uw vrijwillige ouderbijdrage zeer zorgvuldig. Wij hopen uw 

vertrouwen ook dit jaar weer te mogen ontvangen. Dan kunnen wij al deze mooie activiteiten voor 

uw kind en school blijven organiseren.  

Mocht u nog aanvullende vragen hebben, kunt u ons een e-mail sturen op 

acstadskwartier@gmail.com.   

 

Met vriendelijke groet,  

De activiteitencommissie   

 

 

Notulen Kinderraad gemaakt door Bas en Ruben 

datum:          Maandag 20 september  

tijd:               13.15-13.45 uur 

locatie:         Bibliotheek/teamkamer 

 

Voorstellen: wie ben je? waarom ben je gekozen? 

Iedereen heeft zich voorgesteld en uitlegt waarom hij of zij gekozen is. 

 

Wat doet en is een kinderraad: de kinderraad is een adviserende raad die raad komt 3 tot 4 keer per 

jaar bij elkaar de kinderraad bestaat dit jaar uit:  

Gr.5: Loïs 

Gr.6: Pyke en Ruiz  

Gr.7: Eef en Lissa  

Gr.8: Bas en Ruben 

 

 Taken verdelen  
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 notulisten: Ruben en Bas 

 voorzitter: Juf Corine 

Wat gaan we doen  

brainstormen voor ideeën dit jaar er kan dus een vraag komen voor de klas. de mening van de klas 

gaat naar de kinderraad beslissingen worden genomen door het team/directie 

Vraag voor de klas 

        wat gaat de kinderraad dit jaar doen. doen we een goed  

        doel? , denken we over begrijpend lezen?, misschien iets  

        iets nieuws voor op het schoolplein? of heeft de klas nog   

        andere ideeën?                        

     

 Datum volgende vergadering 

         Maandag 8 november 13:15-13:45 

 

 

Onderwijskundig        Cultuureducatie 

Onder cultuureducatie vallen verschillende disciplines. Het is dan ook geen schoolvak, maar een 

verzamelbegrip. Kort gezegd houdt cultuureducatie in: 

• Kunsteducatie: beeldend, dans, literatuur, muziek, theater, audiovisuele kunst; 

• Erfgoededucatie: musea, de gebouwde omgeving, archeologie, landschap en immaterieel 

erfgoed; 

• Media-educatie: het leren interpreteren van de inhoud van media en ook het zelf gebruiken 

van media. 

Visie:  

Cultuureducatie is een onderdeel van het algehele lesprogramma en valt onder de taak van school, 

die met vorming en opvoeding kan worden aangeduid. Door cultuureducatie kunnen kinderen zich 

ontplooien, komen zij in harmonie met zichzelf en krijgen ze een stevige basis voor het verdere leven. 

Cultuureducatie draagt bij aan een beter, rijker leer/leefklimaat. Dat gebeurt, doordat 

cultuureducatie:    

• gelegenheid biedt om te scheppen;                                                                                    

• het samenwerken stimuleert;                       

• ruimte biedt voor eigen initiatief;                                                                                        

• inspiratie aanreikt uit vele culturen;                                                                                        

• een tegenwicht vormt tegen de strakke beoordeling ‘goed – fout’;                                 

• een te smalle focus op wat ‘nuttig’ is corrigeert;                                                                 

• op meerdere intelligenties een beroep doet;                                                                    

• leerlingen laat ervaren dat het op expressieve wijze uiten van emoties en gevoelens, het 

leven rijker kan maken.  

Om bovenstaande vorm te geven wordt er nauw samengewerkt met Scala Meppel, centrum voor de 

kunsten. Zij regelen voor ons o.a. excursies naar musea , theater-optredens en bevoegde, 

professionele kunstenaars die lessen in klassen verzorgen.    

 

Janneke Lamberink is onze interne cultuurcoördinator. 



Even voorstellen 

Hallo allemaal!! 

Mijn naam is Demi Westerhuis ik ben 19 jaar oud en woon in IJhorst. 

Ik ben eerste jaar student op de opleiding leraar basisonderwijs, en 

ik volg deze studie op het Windesheim in Zwolle. Met kinderen 

omgaan en werken vind ik erg leuk, het diploma onderwijsassistent 

heb ik dan ook al in de pocket! Ik vind het erg fijn en leuk dat ik dit 

halve jaar stage mag lopen in groep 6 bij juf Ciska.  

 

Ik heb super veel zin in deze uitdaging en ben ook erg benieuwd! 

 

Groetjes,  

Demi Westerhuis.  

 

 

Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming) 

Week 40 t/m 42/43 (wisselweek) (4 oktober t/m 29 oktober): Slim  

Inhoud: Over verstandig en onverstandig handelen. En hoe er soms meer 

nodig is dan alleen gezond verstand als het om levensvragen gaat. 

 Bijbel: Het leven van koning Salomo (1 Koningen 1 – 11). 

 

 

Discozwemmen zaterdag 16 oktober 

We kunnen eindelijk weer een Swimming Disco Night in Bad Hesselingen organiseren! De dj’s van 

Drive In Viperss gaan er zeker een extra gezellig feestje voor de basisschool-bovenbouw kids van 

maken, met een toffe licht- en geluidshow. Er is ruimte voor creatieve dancemoves in en om het 

zwembad en er ligt een groot klauter luchtkussen in het water. De disco is van 19.00 – 21.30 uur, de 

kassa gaat om 18.45 uur open. De entree is €4,50 (geen kortingsbon meer van toepassing) of een 

badenkaartstrip. Voor de brengende, wachtende en/of halende ouders wordt het natuurlijk extra 

gezellig bij het restaurant gemaakt. Let op: (alleen) in het droge zitgedeelte van het restaurant is een 

Coronapas vanaf 13 jaar verplicht. 

Noteer-tip: In de herfstvakantie zijn er Zeemeermin-clinics en volgende disco avond is op 20 

november. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Weer even voorstellen: 

Hallo, ik ben Meike Getkate en ik ben 22 jaar oud. Ik woon met mijn ouders en twee broertjes in 

Ommen. Inmiddels ben ik nu een jaar werkzaam als pedagogisch medewerker bij Kindcentrum 

‘Stadskwartier’, waar ik met veel plezier werk. Als pedagogisch 

medewerker ben ik werkzaam op de buitenschoolse opvang en de 

peutergroep. Het werken doe ik in combinatie met de twee - jarige 

HBO deeltijd opleiding ‘Pedagogisch Educatief Professional (PEP)’ 

aan de Hogeschool KPZ te Zwolle. Ik zit nu in het 2e en laatste jaar 

van mijn opleiding. De PEP-opleiding is gericht op de ontwikkeling 

van het kind. Komend schooljaar staat het ‘het kind binnen de 

keten’ centraal. Ook ga ik aan de slag met de talenten van 

kinderen.  

Graag tot ziens! 

 

Dierendag 

Afgelopen maandag 4 oktober was het weer dierendag! De kinderen van de peutergroep kwamen 

verkleed in hun mooiste dierenpak. Thema dieren hebben we afgesloten met een bijzonder 

bezoekje, juf Sanne had haar hondje even meegenomen! De kinderen vonden het erg leuk om de 

hond te aaien en te knuffelen. Ook juf Anita was druk bezig met het schminken van de kinderen op 

de BSO!  

Agenda oktober/november 2021  
zie ook onze website: www.kindcentrumstadskwartier.nl 
 

Vr. 29 okt. en 12 + 26 nov. 11.00 uur peuterdans 

Vr. 15 okt. en 5 + 19 nov. 11.00 uur peutergym 

Woe. 6 t/m vr. 17 oktober Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’ 

(beroepen) 

Week 41 (11 t/m 15 okt.) spreekuurweek 

 

Ma. 18 t/m ma. 25 okt. Herfstvakantie + maandag studiedag 

 

Dinsdag 9 november 19.30 uur MR vergadering 
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Meppel Actief 


