
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Help ons mee 

Voor de vakantie hebben we de ouders met kinderen die op 1 november 2022 2, 3 

of 4 jaar oud zijn, gevraagd om een ouderverklaring in te vullen voor een nieuwe 

KindPunt locatie in de Nieuwveense Landen.  

We hebben bijna voldoende verklaringen binnen! Maar we missen er nog een paar. 

Daarom toch nog een keer de vraag of u de moeite wilt nemen om de 

ouderverklaring in te vullen. U helpt ons enorm om hiervoor even de tijd te nemen. 

Via deze link komt u direct bij het formulier. Zorg dat u uw DigiD en het BSN nummer 

van uw kind(eren) bij de hand hebt.  

Wanneer u nog vragen hebt kunt u bij de directeur terecht. 

Het kan ook via de volgende link:  https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-

scholen/index.html#/gegevens/108 

 

Contact met de leerkracht 

Afmelden van kinderen kan voor schooltijd middels een telefoontje naar school. Bij 

een calamiteit overdag moet ook de school gebeld worden, Parro wordt niet altijd 

direct gelezen. 

In dit weeknieuws o.a.: 

- Help ons mee 

- Contact met de leerkracht 

- Privacy beleid/lijst 

noodnummers 

- Vakantierooster/vrije dagen 

- Onderwijskundig: Trefwoord 

- Oproep bieb op school 

- Even voorstellen 

- Agenda + vakantierooster 

- Nieuws van PlusKinderopvang 

- Meppel Actief: nieuwsbrief en 

Nationale Sportweek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Basisschool/Kindcentrum 

Stadskwartier 

Catharinastraat 7, 9 en 13 

7941 JD  Meppel 

  0522 251076 

Pluskinderopvang 

0615267632 

directie@kcstadskwartier.nl 

www.pcbs-stadskwartier.nl 

2 september weeknieuws 1 

https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-scholen/index.html#/gegevens/108
https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-scholen/index.html#/gegevens/108
https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-scholen/index.html#/gegevens/108


Privacy beleid/lijst noodnummers 

Ieder jaar checken wij de lijst met noodnummers en publicaties. Dit jaar willen wij u 

vragen om de lijst met noodnummers opnieuw in te vullen. Op deze lijst wordt ook 

gevraagd of uw kind(-eren) op de foto/film mag, of dit gepubliceerd mag worden 

op de website, in de schoolgids en/of op de sociale-media accounts van de school 

(Twitter/Facebook), of uw email adres van thuis gebruikt mag worden voor 

informatieverstrekking en of uw adres op de leerling lijst uitgedeeld mag worden in 

de klas. Dit is voor ons heel  

belangrijk om te weten.  

De lijst is of wordt vandaag aan alle kinderen meegegeven. 

 

Vakantierooster, vrije dagen en bijzondere momenten 

Ieder weeknieuws laten wij het vakantierooster, de vrije dagen en bijzondere 

momenten van schooljaar 2022-2023 erin staan. Dit komt na het item agenda. 

 

 

Onderwijskundig    Trefwoord (methode levensbeschouwing) 

Zoektocht (week 37 t/m 39) 

Inhoud: Het leven als een zoektocht. Over doorzetten, omgaan met veranderingen 

en tegenslagen. Over ontdekken wat je belangrijk vindt en waar je van droomt. 

Bijbel: Abraham (Genesis 11 t/m 15). 

 

Waarom Trefwoord? 
Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool en wil kinderen begeleiden en ondersteunen 

bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. Tijdens deze levensoriëntatie komen ze allerlei vragen tegen, 

zoals: wat is eerlijk, wat heeft zin, waar is mijn overleden opa, wat betekent God voor mensen, waarom heeft niet iedereen 

genoeg te eten, waarom pesten mensen elkaar, enzovoort. Het zijn levensvragen van alle tijden waarop verhalen uit 

verschillende tradities (onder andere de joodse en christelijke traditie) in de loop der eeuwen ook een antwoord zochten. Deze 

en ook eigentijdse bronnen kunnen kinderen inspireren, aan het denken zetten om vervolgens er met elkaar in de klas op te 

reflecteren. Ze dagen hen uit om zelf keuzes te maken voor hun handelen. Dat geeft hun houvast, vertrouwen en perspectief, 

op weg naar de toekomst. 

Wat is de inhoud? 
Trefwoord werkt aan de hand van pedagogisch verantwoorde thema’s, die hun oorsprong vinden in een serie samenhangende 

Bijbelverhalen. Ze zijn voor ieder kind herkenbaar in zijn eigen werkelijkheid. De thema’s worden van verschillende kanten 

belicht, zodat allerlei ervaringen uit de wereld van kinderen een plek kunnen krijgen. Daardoor ontstaat er volop ruimte voor 

het oproepen van vragen en dilemma’s, reflecteren op het eigen handelen en het ontwikkelen van het kritisch vermogen. De 

ervaringen van kinderen krijgen betekenis. 

Trefwoord kent een eigen thematisch driejarenrooster dat cyclisch van opbouw is. De meest geschikte Bijbelverhalen zijn 

over deze drie jaren verdeeld, onderscheiden in onder-, midden- en bovenbouw. Na afloop van de éne cyclus worden de 

verhalen in een nieuwe cyclus aangeboden bij een andere thematiek. Op deze manier ontdekken kinderen dat Bijbelverhalen 

ook verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. 

Hoe brengen we die in de klas? 
De inhoud van de driewekelijkse thema’s wordt voornamelijk via het digitale schoolbord aangeboden. Het thema door een 

poster, de dagelijkse accenten door kalenderplaten. Deze beelden zijn het vertrekpunt voor het verkennen van een aspect van 

het thema. Dit dagelijks ritueel begint dus met een tekening, foto of rebus, dat bijvoorbeeld aanzet tot een gesprek of vragen 

oproept. 

De verdiepende stof staat in de papieren handleiding voor de leerkracht en komt uit verschillende bronnen (Bijbel, sprookjes, 



fabels) maar ook uit eigen bronnen, zoals liedjes, gedichten, ervaringsverhalen. En daarbij worden gevarieerde, ook 

coöperatieve, werkvormen gebruikt (kringactiviteiten, interviews, zoekopdrachten, enzovoort). In een film interviewen we 

kinderen over een thema. En met een 'reportage op locatie' (exclusief voor Trefwoord gemaakt) betrekken we ook de wereld 

buiten de school erbij. Naast de liedjes zijn er ook andere geluidsfragmenten waarmee kinderen actief aan de slag kunnen 

gaan.  

Bij het thema voor kerst en Pasen worden exclusief voor Trefwoord prentenboeken gemaakt die scholen apart kunnen 

bestellen 

Oproep bieb op school 

GEZOCHT!!! 

Ouder, opa’s of oma’s, verzorgers, 

 

Voor de schoolbieb zijn wij op zoek naar nieuwe ‘biebouders’.  

Lijkt het je leuk om te komen helpen?  

Neem dan contact op met Barbra Brink.  

 

barbrabrink@me.com 

0620270655 

 

Even voorstellen 

 

Graag wil ik mij via deze weg voorstellen aan u. 

Mijn naam is Julia Nijboer, ik ben 24 jaar en woonachtig 

in Meppel.  

 

Momenteel zit ik in mijn laatste jaar op de pabo 

(Windesheim in Zwolle). Ik heb al eerder op het 

Stadskwartier stagelopen en daar zou u mij van kunnen 

herkennen. Daarnaast werk ik bij de Albert Heijn in het 

centrum achter de servicebalie.  

 

Aankomend schooljaar mag ik mijn eindstage in de 

groepen 7 gaan afronden. Tot en met januari ben ik op 

maandag en dinsdag aanwezig samen met Nienke, 

Manon en Jorrit. Vanaf februari tot de zomervakantie 

ben ik op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig.  

 

Ik heb ontzettend veel zin in het komende schooljaar! Mocht u nog vragen hebben 

of meer informatie willen hebben kunt u me even aanschieten op school of een mail 

sturen op j.nijboer@kindpunt.nl. Ik ben altijd in voor een praatje! 

 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Julia Nijboer 
 

Hallo, 

Ik ben Alinda Kroeze ik ben 19 jaar en ik woon in Nijeveen. Ik zit op Drenthe College 

Meppel en volg de opleiding Onderwijsassistente niveau 4. Ik heb al wat enige 

ervaring met kinderen, dit omdat ik ben begonnen met de opleiding Helpende Zorg 

en Welzijn niveau 2, en ben daarna door gegaan naar de opleiding Pedagogisch 

Medewerker niveau 3 (alleen het eerste jaar), want ik ben overgestapt naar de 

mailto:barbrabrink@me.com


opleiding Onderwijsassistent niveau 4 leerjaar 2. Doordat ik wat extra uitdaging 

nodig heb, zit ik in de Studentenraad en het Voorlichtingspool van het Drenthe 

College. Mijn stage begint op maandag 5 september 2022 en duurt tot 11 juli, en ik 

loop stage op de maandag en de dinsdag in groep 1/2 C. In mijn vrije tijd doe ik 

aan badminton en speel ik dwarsfluit.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantierooster 2022-2023 

KindPunt studiedag woensdag 14 september 2022 

Herfstvakantie   ma 17 t/m vr 21 oktober 2022 

Kerstvakantie ma 26 dec t/m vr 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie ma 27 februari t/m vr 3 maart 2023 

Goede Vrijdag en Pasen vr 7 t/m ma 10 april 2023 

Meivakantie incl. Koningsdag ma 24 april t/m vr 5 mei 2023 

Hemelvaart  do 18 en vr 19 mei 2023 

Pinksteren + studiedag ma 29 en di 30 mei 2023 

Zomervakantie ma 24 juli t/m vr 1 september 2023 

 

Overige vrije momenten/afwijkende schooltijden in schooljaar 2022 – 2023 

-vrijdag 23 december 2022:    alle groepen: 12.00 uur vrij (begin kerstvakantie) 

-vrijdag 21 juli 2023:                alle groepen: 12.00 uur vrij (begin zomervakantie) 

-woensdag 31 mei t/m vrijdag 2 juni:  tijdens de kampdagen van groep 7 en 8 zijn de groepen 

1/2  vrij. 

 

 

 

 

 

Agenda september/oktober 2022 website kindcentrumstadskwartier.nl 

 

Vrijdag16, 29 sept. en 14 okt. 11.00 uur peuterdans 

Vrijdag 2, 9, 23 sept. en 7 okt. 11.00 uur peutergym 

Ma. 5 t/m vr. 9 september luizenpluis 

Dinsdag 13 september Informatieavond (inloop 19.15 uur, start 19.30 

uur) 

Woensdag 14 september studiedag, alle kinderen zijn vrij 

Ma. 19 t/m r. 23 september Week van het Kindcentrum 

Maandag 19 september 19.30 uur KindPunt Kennissessie (voorheen 

KindPunt Academy): opening OntdekPunt 

Week 40 start Kinderboekenweek 

Vrijdag 7 oktober open dag groep 8 Stad & Esch 

Ma. 10 t/m vr. 14 september spreekuurweek 

Ma. 17 t/m vr. 21 oktober herfstvakantie 
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Activiteitenagenda (onder voorbehoud) 

Eerste schooldag cursusjaar 2022 - 2023 

Informatie avond/Algemene ouderavond 

KindPunt Kennissessie 

Week van het Kindcentrum 

Schoolfotograaf  

Spreekuurweek 

Sinterklaasfeest 

Kerstontbijt 

Kerstviering in de kerk 

Schoonmaakweek 

Citoweek periode 1 

Kerk- en schooldienst 

1e rapport mee naar huis 

Spreekuurweek 2  

Paasviering (onder schooltijd) 

Koningsspelen  

Schoonmaakweek 

Sportdag groep 6,7,8 

Schoolreis groepen 3 t/m 6 

Kleuterfeest 

 

Schoolkamp groep 7 en 8 

Avondvierdaagse (A4D) 

Citoweek periode 2 

2e rapport mee naar huis  

Spreekuurweek 3  

Doorschuifmoment nieuwe groep 

Slotavond groepen 8 

Juffenfeest kleuters 

: maandag 29 augustus 2022 

: dinsdag 13 september 2022 

: maandag 19 september 2022 

: 19 en 23 september 2022 

: dinsdag 29 november 2022 

: 10 t/m 14 oktober 2022 

: maandag 5 december 2022 

: donderdagochtend 22 december 2022 

: donderdagavond 22 december 2022 

: 16 januari t/m 20 januari 2023 

: 23 januari t/m 3 februari 2023 

: zondag 29 januari 2023 

: vrijdag 10 februari 2023 

: 13 t/m 17 februari 2023 

: donderdag 6 april 2023 

: vrijdag 21 april 2023  

: 15 t/m 19 mei 2023 

: vrijdag 26 mei 2023 

: dinsdag 16 mei 2023 

: dinsdag 16 mei 2023 Schooltijd van de  

  kleuters wordt dan aangepast) 

: woensdag 31 mei t/m vrijdag 2 juni 2023*) 

: maandag 5 t/m donderdag 9 juni 2023 

: 12 t/m 23 juni 2023  

: maandag 26 juni 2023 

: 3 t/m 7 juli  2023 

: donderdag 13 juli 13.15-14.00 uur 2023 

: dinsdag 18 juli 2023 

: woensdag 19 juli 2023 

*)de kinderen van de groepen 1/2  zijn 3 dagen vrij tijdens schoolkamp. 
 

 

 



Zomervakantie weer voorbij! 
Helaas is de zomervakantie weer voorbij maar 
starten we wel weer met een nieuw begin!  
We hebben genoten van de zomervakantie, thema 
dit jaar was Landen op de BSO. De BSO werd creatief 
omgetoverd met allemaal leuke dingen. Ook hadden 
we verschillende activiteiten. We zijn regelmatig ook 
even naar Donderdag Meppeldag geweest. 
Wederom weer genoten! Hebben jullie ook een fijne 
zomervakantie gehad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 



 


