
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midden in de winternacht 

Midden in de winternacht, ging de hemel open.  

Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  

Christus is geboren! 

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen  

Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  

Christus is geboren! 

Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,  

want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  

In dit weeknieuws: 

- Midden in de winternacht 

- Onderwijskundig: taakwerk 

- Trefwoord 

- Agenda + vakantierooster 

- Nieuws van PlusKinderopvang 

- Kerstgroet 

- Volgende week geen 

weeknieuws 
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Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  

Christus is geboren!  

Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister  

Want de dag is niet meer ver, bode van de luister 

Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan  

Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom  

Kere om, kere om, laat de bel-trom horen  

Christus is geboren! 

 

Zondag 18 december 4e Advent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwijskundig        Werken met taakwerk 

In groep 3 t/m 8 werken we met taakwerk. Dit is werk dat kinderen zelfstandig 

kunnen maken in de zo genoemde taakwerktijd. Naast het ontwikkelen van een 

zelfstandige werkhouding bij onze leerlingen biedt het ons als leerkracht ook de 

mogelijkheid om per kind meer maatwerk te leveren. In deze tijd kan er extra 

geoefend worden met onderwerpen die leerlingen moeilijk vinden of juist waarin ze 

erg goed zijn. Als laatste voordeel biedt het werken aan het taakwerk de 

leerkrachten de mogelijkheid om extra aandacht te besteden aan individuele of 

kleine groepjes leerlingen. Er zit een opbouw en doorgaande lijn in het werken met 

taakwerk. In groep 3 begint dat bijvoorbeeld met minder taken en voor een kortere 

tijd. In groep 8, waar de zelfstandigheid al een stuk hoger is, wordt er vaker en langer 

aan het taakwerk gewerkt.  



Trefwoord (methode levensbeschouwing) 

KLEIN BEGINNEN (week 51) 

Inhoud: Hoe kan iets groots heel klein beginnen? Hoe kan een klein begin uitgroeien 

tot iets groots? 

 

Bijbelverhalen onderbouw: 

week 51: De wijzen komen bij het paleis (Matteüs 2, 2-9); Jezus wordt geboren (Lucas 

2, 1-7); Koninklijke geschenken (Matteüs 2, 9-12). 

 

Bijbelverhalen middenbouw: 

week 51: Cadeaus voor een koning (Matteüs 2, 8 – 11); Ontsnapt! (Matteüs 2, 13 – 

23). 

 

Bijbelverhalen bovenbouw: 

week 51: Goud, wierrook en mirre (Matteüs 2, 8 – 11); Twee koningen (Matteüs 2, 13 – 

23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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) 

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 

: 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 

 

 
 

Update tuin Stadskwartier 
Zoals u waarschijnlijk wel heeft gezien heeft onze tuin weer even een update gehad! Zo is er o.a. een 
leuk boomstam pad geplaatst, een insectenhotel en een glijbaan voor de baby-dreumesen en de 
peuters.  
 

 



Kerstinstuif 
Afgelopen dinsdagavond 13 december was er een kerstinstuif voor de ouders en kinderen van het 
Stadskwartier PlusKinderopvang. Wat was het een gezellige avond! Zo werden er op de BSO 
spelletjes gedaan, tattoos geplakt en kon je een lekker kopje warme chocolademelk halen. Op de 
baby-dreumesgroep werd er gezellig gekletst en geknuffeld. Op de peutergroep kon er worden 
geknutseld en gedanst! Leuk dat er zoveel ouders en kinderen waren! Wij hebben ervan genoten! 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een gezond, gelukkig, warm en liefdevol 

2023. 

Team KC Stadskwartier en PlusKinderopvang 

Volgende week verschijnt er geen weeknieuws. Vanaf vrijdag 23 december 12.00 

uur begint de kerstvakantie. Maandag 9 januari zien we iedereen graag weer terug. 

 

 

 


