
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstviering 2022  

Hoewel Sinterklaas nog niet voorbij is, willen wij alvast even aandacht vragen voor 

de kerstviering. Onze kerstviering vindt plaats op donderdag 22 december. We 

beginnen die dag met een kerstontbijt in de eigen groep. 's Avonds is er een 

kerstviering voor kinderen en ouder(s)/verzorger(s) in de Kruiskerk. Aangezien niet 

iedereen gelijktijdig in de kerk kan hebben wij de volgende verdeling gemaakt. 

Viering 1: 18.00 uur tot en met 18.45 uur voor gezinnen met een achternaam met de 

beginletters M t/m Z. 

Viering 2: 19.00 uur tot en met 19.45 uur voor gezinnen met een achternaam met de 

beginletters A t/m L. 

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor de kerstviering en volgt er informatie 

over het kerstontbijt. 

 

Met vriendelijke groet, 

De Kerstcommissie 

 

Bouwplannen 

De plannen om 2 lokalen op het plein te realiseren zijn in een vergevorderd stadium. 

In de kerstvakantie wordt hiervoor het buurthuis wat op het schoolplein staat 

afgebroken en weggehaald. De zandbak zal tijdelijk plaats moeten maken voor het 

bouwverkeer.  

In dit weeknieuws: 

- Kerstviering 2022 

- Bouwplannen 

- Paarse Vrijdag 

- Trefwoord 

- Agenda + vakantierooster 

- Meppel Actief: nieuwsbrief 

Zondag 4 december 2e Advent 
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Tijdens de bouw van de nieuwe lokalen wordt er alles aan gedaan om het voor 

iedereen zo veilig mogelijk te maken. 

Er is een werkgroep samengesteld vanuit het team en de MR die meedenkt. We 

houden u op de hoogte. 

 

Paarse Vrijdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar organiseren wij op vrijdag 9 december voor het eerst Paarse Vrijdag op onze 

school. 

Wij doen dit omdat we het belangrijk vinden dat kinderen kunnen zijn wie ze zijn. 

In de groepen 7 en 8 gaan we hier met elkaar over praten. Ook gaan we het 

gerechtsgebouw versieren met paarse vlaggetjes en regenboogversiersels. Ook 

hopen wij dat zoveel mogelijk kinderen uit de groepen 7 en 8 iets paars aandoen die 

dag. Maar dat is natuurlijk niet verplicht. 

 

Groeten van Evy, Julia, Thirza en Yara uit groep 8 

 

Trefwoord (methode levensbeschouwing) 

VERBONDEN  

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

 

 

 



Bijbelverhalen middenbouw: 

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

34; 45 en 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 december 2022 website kindcentrumstadskwartier.nl 

 

Vrijdag 16 dec.    11.00 uur peuterdans 

Vrijdag 9 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 vergadering 

Donderdag 22 december dag v/d kerstviering op school en in de 

kerk 

 

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  

Schoolfotograaf 

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 

: dinsdag 27 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.  



 
 

 

 



 

 


