
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas op het Stadskwartier  

 

Vol verwachting klopt ons hart…….  
 

Alle kinderen zetten donderdagmiddag 24 november hun schoen. De kinderen van 

groep 1 en 2 gebruiken hiervoor een gymschoen die al op school ligt.  

De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben op 10 november een lootje getrokken.  

Alle kinderen maken een surprise en een gedicht. 

Dit jaar kiezen we ervoor om twee momenten aan te bieden waarop de surprises 

gebracht kunnen worden. Dat zijn de volgende twee momenten: vrijdagmiddag 2 

december van 14:30 tot 15:30 en maandagochtend 5 december van 7:45 tot 8:00. 

Er kan gekozen worden welk moment voor u en uw kind het beste uitkomt. 

Maandagochtend wordt er een filmpje gemaakt van alle gebrachte surprises per 

klas. Dit filmpje wordt naar u verstuurd.  

  

Het zou fijn zijn als de surprise bedekt (ook de naam op de surprise) gebracht wordt. 

Dit kan bijvoorbeeld door er een vuilniszak omheen te doen. Zo blijft het een 

verrassing wie voor wie een surprise heeft gemaakt. 

  

Maandag 5 december hopen wij Sinterklaas en zijn pieten bij ons op school te 

ontvangen. De activiteitencommissie zorgt 's ochtends voor drinken en wat lekkers. 

De kinderen moeten wel hun eigen lunch meenemen.  We gaan er een gezellige en 

feestelijke dag van maken. 

In dit weeknieuws: 

- Sinterklaas op het 

Stadskwartier 

- Van de AC: Kerst en 

ouderbijdrage 

- Trefwoord 

- Sinterklaasfilm (reminder) 

- Agenda + vakantierooster 

- Van Meppel Actief: 

pieteninstuif 

- Van de bibliotheek: 

voorstelling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Basisschool/Kindcentrum 

Stadskwartier 

Catharinastraat 7, 9 en 13 

7941 JD  Meppel 

  0522 251076 

Pluskinderopvang 

0615267632 

directie@kcstadskwartier.nl 

pcbs-stadskwartier.nl 

18 november weeknieuws 10 

https://maken.wikiwijs.nl/67036/Sinterklaas_en_Zwarte_Piet
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Vanuit de AC         Kerst 

Sinterklaas is in het land, maar in de Activiteitencommissie zijn we ook al weer bezig 

met het kerstfeest. Wie zou ons willen helpen met het versieren van de school in 

kerstsfeer?  

 

We gaan de school versieren op woensdag 7 december om 8:30 uur, verzamelen in 

de keuken van het Gerechtsgebouw. En op vrijdag 23 december om 8:30 uur zullen 

we alles weer opruimen. 

 

Wie wil ons helpen? Je kunt je aanmelden bij Geke Timmerman 

(geketimmerman@hotmail.com) of Rosalie Strijker (rosaliestrijker@gmail.com). Of 

spreek ons aan op het schoolplein. 

 

Alvast bedankt! 

 

Van de AC           Ouderbijdrage 

Enige tijd geleden hebben wij alle ouders/verzorgers een bericht gestuurd over de 

ouderbijdrage.  

Wij hebben van een groot deel van de ouders het geld al mogen ontvangen, 

waarvoor dank!  

Echter is er ook een groot deel van de ouders waar bij de ouderbijdrage van €25,- 

nog niet van hebben mogen ontvangen.  

Wellicht het is aan uw aandacht ontsnapt of bent u er gewoonweg nog niet aan toe 

gekomen.  

De ouderbijdrage hebben wij nodig om alle activiteiten te blijven organiseren zoals u 

van ons gewend bent. Zonder de ouderbijdrage zijn wij genoodzaakt om de 

activiteiten te versoberen of zelf te annuleren.  

 

Daarom verzoeken wij u nogmaals de ouderbijdrage van €25,- uiterlijk vóór 1 

december 2022 aan ons over te maken op rekeningnummer IBAN nr. NL30 RABO 

0162 3611 22. Ten name van Activiteiten Commissie Stadskwartier te Meppel, onder 

vermelding van de na(a)m(en) en de groep(en) van uw kind(eren).  

Mocht u redenen hebben de ouderbijdrage van uw kind(eren) niet te kunnen 

voldoen, neem dan contact op met een van de bestuursleden van de Activiteiten 

Commissie via acstadskwartier@gmail.com of met de directie van school. Samen 

met u kijken we dan naar een passende oplossing!  

Met vriendelijke groet,  

Activiteitencommissie Stadskwartier       

 

Trefwoord (methode levensbeschouwing) 

VERBONDEN (week 47 t/m 49) 

Inhoud: Met wie voelen we ons verbonden? Hoe kunnen mensen die heel 

verschillend zijn samenleven? Wat brengt ons samen, wat drijft ons uit elkaar?  

 

mailto:geketimmerman@hotmail.com
mailto:rosaliestrijker@gmail.com
mailto:acstadskwartier@gmail.com


Bijbelverhalen onderbouw: 

week 47: Jozef en zijn broers (Genesis 37, 1-11); De broers liegen tegen hun vader 

(Genesis 37, 12-36). 

week 48: Jozef en mevrouw Potifar (Genesis 39); Jozef en de farao (Genesis 41). 

week 49: Jozef zegt niks (Genesis 42); Jozef en zijn familie (Genesis 42 t/m 47). 

 

Bijbelverhalen middenbouw: 

week 47: De familie van Jozef (Genesis 37, 1-11); Verbonden door een vreselijk 

geheim (Genesis 37, 12-36). 

week 48: Jozef zegt nee (Genesis 39); Jozef in de gevangenis (Genesis 40); De farao 

droomt (Genesis 41). 

week 49: Jozef ziet Benjamin (Genesis 43 en Genesis 44, 1-23); De familieband 

hersteld (Genesis 44, 24- 34; 45 en 46). 

 

Bijbelverhalen bovenbouw: 

week 47: Een bijzonder kind (Genesis 37, 1-11); Een vreselijk geheim (Genesis 37, 12-

36). 

week 48: Dat kan toch niet? (Genesis 39); Vertrouwen (Genesis 40); Egypte heeft jou 

nodig (Genesis 41). 

week 49: Tien broers (Genesis 43 en Genesis 44, 1-23); Weer samen (Genesis 44, 24- 

34; 45 en 46). 

 

Sinterklaasfilm (reminder) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantierooster 2022-2023 

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 gr. 7 en 8 zijn de gr. 1/2 vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda november/december 2022 website 

kindcentrumstadskwartier.nl 

 

 

Vrijdag 18 nov. en 2 en 11 dec.  11.00 uur peuterdans 

Vrijdag 25 nov. en 9 en 16 dec.  11.00 uur peutergym 

Vrijdag 2 december   Sinterklaasfilm in bioscoop 

Maandag 5 december   Sinterklaasviering 

Vrijdag 9 december   Paarse Vrijdag 

Maandag 12 december   Cultuurklik groepen 1 t/m 4 

Dinsdag 13 december   Cultuurklik groepen 3 en 4  

Dinsdag 13 december   19.30 uur MR 

Donderdag 22 december   Dag v/d kerstviering 

Vrijdag 23 december   12.00 uur start voor iedereen de 

kerstvakantie 

 

Maandag 26 t/m vrijdag 6 januari kerstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/


Activiteitenagenda (onder voorbehoud) 

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 groep 8 

Juffenfeest kleuters 

: 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. 
 

Meppel Actief: pieteninstuif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Van de bibliotheek: voorstelling 


