
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Herfstvakantie en studiedag 

Komende week is het herfstvakantie. Maandag na de herfstvakantie hebben wij een studiedag. Dus, 

van zaterdag 16 tot en met maandag 25 oktober zijn alle kinderen vrij. We zien de kinderen graag 

weer op dinsdag 26 oktober. 

 

Ontdek Meppel                          Gelukkig leer jij in Meppel 

Gelukkig leer jij in Meppel, dit geldt nadrukkelijk ook voor kinderen van 0-12 jaar. Veilig lopen of 

fietsen naar school – samen met de buurtkinderen - is in Meppel gewoon mogelijk. Als je kind 

behoefte heeft aan een speciale aanpak, zijn er in Meppel ook veel mogelijkheden. 

 

Voor kinderen met een extra uitdaging zijn er in Meppel speciale scholen. Ook 

reguliere scholen bieden programma’s voor kinderen met bijvoorbeeld 

dyslexie, hoogbegaafdheid of een uitdaging op het gebied van gedrag. 

 

De meeste basisscholen hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot 

echte kindcentra waarin opvang en onderwijs nauw samenwerken. 

Hierdoor wordt de overgang tussen peuter en kleuter een stuk 

eenvoudiger en zijn er na schooltijd ook vele vormen van naschoolse 

opvang. Voor u als ouder wel zo prettig: één adres voor opvang en 

onderwijs. 

 

Op de website van Ontdek Meppel stellen de Meppeler kindcentra zich aan u voor. Een hoge 

kwaliteit en een ruime keuze waardoor we terecht kunnen zeggen: “Gelukkig leer jij in Meppel” 

https://ontdekmeppel.nl/leven/onderwijs/primair-onderwijs/ 

 

 

 

 

 

 

 

15-10-2021  weeknieuws 8: 

- Herfstvakantie en studiedag 

- Ontdek Meppel 

- Onderwijskundig: Wij werken samen 

met ouders 

- Interne begeleiding 

- Buurtgezinnen Meppel 

- Trefwoord 

- Agenda 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kindcentrum Stadskwartier 
Catharinastraat 7, 9 en 13 
7941 JD  Meppel 
0522 251076 
directiekcstadskwartier@kindpunt.nl 
kindcentrumstadskwartier.nl 
PlusKinderopvang: BSO, peuterspeelzaal en 
kinderopvang 06 15267632 

 

https://ontdekmeppel.nl/leven/onderwijs/primair-onderwijs/
mailto:directiekcstadskwartier@kindpunt.nl
http://www.pcbs-stadskwartier.nl/


 

Onderwijskundig      Wij werken samen met ouders 

Werken aan kwalitatief goed onderwijs doe je samen. Vandaar dat we als school grote waarde 

hechten aan de betrokkenheid van ouders bij ons onderwijs. 

In de eerste plaats zijn we daarom een ‘open’ school waar ouders makkelijk binnen kunnen lopen om 

hun vragen te stellen.  

We houden o.a. een informatieavond aan het begin van het jaar, we houden drie keer per jaar 

spreekuren en we vormen per klas klankbordgroepen bestaande uit ouders en leerkrachten.  

Verder kunnen op onze school ouders o.a. betrokken worden bij het werken in de bibliotheek, 

uitstapjes, creatieve vorming, activiteiten commissie(AC), medezeggenschapsraad (MR), etc. 

Ook zijn in onze school ouders actief bij vieringen (zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, musical), 

schoolreisjes en avondvierdaagse. 

 

In het verleden hebben wij aan ouders de gelegenheid geboden om eens naar binnen te lopen voor 

het stellen van vragen/elkaar ontmoeten op schoolniveau. Dit willen wij nog weer eens proberen. 

Onder het genot van een kop koffie/thee in de teamkamer kunnen ouders en directie elkaar 

ontmoeten.  

U bent van harte welkom op woensdag 3 november van 8.30-9.00 uur om vrij in te lopen in onze 

teamkamer/bibliotheek. 

 

 

 

 

 

 

 

Interne Begeleiding 

In het volgen van de ontwikkeling van uw kind staat de leerkracht niet alleen. U als ouder vormt een 

belangrijke informatiebron. Daarnaast volgen wij de kinderen met de intern begeleider (IB’er) van de 

school. 

De intern begeleider voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) is Ingrid den Hollander, voor de bovenbouw 

(groep 5 t/m 8)  is dat Ans Korsten. Zij coördineren de leerling zorg/ ondersteuning van de leerlingen 

op onze school.  

 

Drie à vier keer per jaar heeft de intern begeleider met de groepsleerkracht een zogenaamde 

“leerlingbespreking”. 

Tijdens een leerlingbespreking wordt besproken en vastgelegd:  

− welke extra leer- en ontwikkelingshulp (eventueel vastgelegd in een handelingsplan) de 

groepsleerkracht in de klas kan geven;    

− hoe hulp op sociaal- en emotioneel gebied (eventueel vastgelegd in een handelingsplan) 

vorm kan krijgen; 

− hoe de informatie van en naar ouders vorm krijgt (welk effect de geboden hulp heeft, c.q. 

heeft gehad). 



Extra begeleiding wordt zo veel mogelijk binnen de groep gegeven. Soms besluiten we, na overleg 

met ouders, om een leerling een eigen programma aan te bieden. Dit wordt vastgelegd in een 

ontwikkelingsperspectief (zie ook ons ondersteuningsplan). 

 

Buurtgezinnen in Meppel 

Heb je al eens gehoord van Buurtgezinnen? Buurtgezinnen koppelt gezinnen die overbelast zijn aan 

een warm en stabiel gezin in de buurt, voor alledaagse en vriendschappelijke hulp rondom de 

kinderen. Hoe die steun eruit ziet is altijd maatwerk. Het kan gaan om een wekelijkse speelafspraak 

na schooltijd of in het weekend, mee-eten, logeren of samen iets leuks ondernemen. Zo krijgen de 

kinderen wat extra liefde en aandacht, en kunnen ouders even op adem komen. 

Op dinsdag 26 oktober van 11:00 tot 12:00 uur is er een info-uurtje over Buurtgezinnen in 

Bibliotheek Meppel (marktstraat 27). Geïnteresseerde vraag- en steungezinnen kunnen hier 

vrijblijvend aanschuiven om meer te horen over Buurtgezinnen. Je kunt uiteraard ook zelf contact 

opnemen met de coördinator via geke@buurtgezinnen.nl of 06-23100123. 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Vr. 5 + 19 nov. 11.00 uur peutergym 

 

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

 

Dinsdag 2 november Scala groep 7: museumbezoek Havixhorst 

Woensdag 3 november 8.30-9.00 uur inloop bij directie 

Maandag 8 november Scala groep 3a, 3b en 4a: voorstelling in Ogterop 

(Dinsdag 14 december Scala groep 4b: voorstelling in Ogterop) 

Dinsdag 9 november 19.30 uur MR vergadering 

Week 46 start schoolfruit 
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