
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas op het Stadskwartier (reminder) 

 

Vol verwachting klopt ons hart…….  
 

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. 
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Vanuit de AC (reminder)         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! 

 

Scala 

 

 

 

 

 

Misschien heb je het al gehoord, gezien of gelezen: de toekomst van Scala 

Centrum voor de Kunsten wordt ernstig bedreigd. Na jarenlange bezuinigingen 

en diverse pogingen om als kunstencentrum commerciëler te werken, dreigt er 

voor Scala een faillissement. 

Het bestuur van Scala heeft de gemeenten Hoogeveen, Meppel, 

Steenwijkerland, De Wolden, Westerveld en Staphorst laten weten dat de 

financiële situatie zeer zorgelijk is.  

Een belangrijke culturele infrastructuur in de provincies Drenthe en Overijssel 

dreigt hiermee te verdwijnen. Scala is één van de laatste culturele centra in 

Nederland, en het enige in Drenthe dat nog een breed 

amateurkunstprogramma in de vrije tijd aanbiedt.  

Zoals het er nu uitziet, is er voor ons kunstencentrum geen toekomst meer. 

 

Eén van onze leerlingen nam, samen met haar ouders, een hartverwarmend 

initiatief. Ze startte een petitie voor het behoud van Scala, die zal worden 

aangeboden aan de gemeenten waarin Scala werkzaam is. 

 

Wij zijn geraakt door dit krachtige statement vanuit leerlingen en hun ouders.  

We brengen deze petitie dan ook graag onder de aandacht.  

Wil jij een vuist maken voor de toekomst van cultuuronderwijs in onze 

gemeenten?  

Onderstaande knop leidt naar de petitie. Je kunt deze digitaal ondertekenen. 

TEKEN DE PETITIE  

 

 

mailto:geketimmerman@hotmail.com
mailto:rosaliestrijker@gmail.com
https://app.inboxify.nl/link/415661642F424636445A593D/61366465585A72544A356552592F654A5050704264773D3D
https://app.inboxify.nl/link/415661642F424636445A593D/61366465585A72544A356552592F654A5050704264773D3D


Sinterklaasfilm (reminder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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?  

 

Bijbelverhalen onderbouw: 

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 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 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). 

 
Kerk en Schooldienst 

Zondag 29 januari 2023 staat de jaarlijkse Kerk- en Schooldienst gepland. Deze dienst 

wordt door omstandigheden verschoven naar zondag 8 oktober 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda november/december 2022 website 

kindcentrumstadskwartier.nl 

 

Vrijdag 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/


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 

 

 

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 8 oktober 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. 
 

 



 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
  
De laatste tijd zien wij dat steeds meer kinderen ontbijt mee krijgen naar de opvang. Wij merken ook 
dat dit voor onrust zorgt op de groep en willen u vragen ervoor te zorgen dat uw kind thuis ontbijt of 
een eerste voeding krijgt. 
  
Onze ochtendroutine is als volgt: 

• 7.30 - 9.00:         Brengmoment en tijd voor overdracht. Tijdens het brengmoment is 
er tijd voor vrij spel. De kinderen krijgen verschillende materialen aangeboden.   

• 9.00- 9.15:          Start van de dag. Wij zingen het opruimlied en gaan samen 
opruimen.   

• 9.15 :                    Fruit en drinkmoment. De fruithappen worden vers klaar gemaakt 
en in stukjes gesneden aan tafel. Wij drinken water of thee bij het fruit.  
  

Tijdens het brengmoment willen onze medewerkers graag bij ieder kind de tijd nemen voor de 
overdracht en ieder kind helpen om tot spel te komen bijv. door op de grond te zitten zodat zij 
beschikbaar is voor de kinderen. 
Wij hopen op uw begrip en alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijk groet, 
Team Stadskwartier PlusKinderopvang 

 

 
 
Even voorstellen! 

Hoi! Mijn naam is Noor Seinstra, ben 17 jaar oud en ik woon 

in Meppel. Op dit moment volg ik de opleiding helpende zorg 

en welzijn op het Drenthe College in Meppel. Ik vind het heel 

erg leuk om met kinderen om te gaan, en ik denk dat ik hier 

dan wel goed zit! 

Ook heb ik een ontzettend leuk bijbaantje bij de Albert Heijn 

in het centrum van Meppel, dat valt super goed te 

combineren met school en stage.  In het weekend ben ik 

meestal te vinden bij mijn vriend, of op het terras met 

vriendinnen. Ik ben enthousiast en ik hou van gezelligheid en 

lieve mensen om mij heen. Ik heb heel veel zin in deze stage 

en hoop jullie allen gauw te ontmoeten. Liefs Noor. 

 

Noor komt vanaf december 2022 bij ons stage lopen op de donderdag en vrijdag.  

 

 

 



  



 
 


