
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen 

Via deze weg wil ik mij even kort voorstellen. Mijn 

naam is Lucinda Sweers-Jansen. Ik woon samen met 

mijn man en twee kinderen, die beiden ook op het 

Stadskwartier zitten, in Meppel. Na jaren te hebben 

gewerkt in een andere branche, heb ik in het jaar 

2019 gekozen om het roer om te gooien en een 

carrière switch te maken naar het onderwijs. Vorig 

jaar heb ik mijn hbo-opleiding leraar basisonderwijs 

(Pabo) afgerond.  

Ik vind het mooi om te zien hoe kinderen zich 

ontwikkelen. Kinderen moeten zich veilig voelen en 

met plezier naar school toe gaan. Ik probeer betrokken te zijn bij de kinderen en aan 

te sluiten op hun belevingswereld.  

Vanaf januari 2023 zal ik werkzaam zijn als invaller op Kindcentrum Stadskwartier. Ik 

kijk ernaar uit om op deze school aan de slag te gaan.  

 

 

 

 

 

 

In dit weeknieuws: 

- Even voorstellen 

- Onderwijskundig: ouderavond 

Yuniors, tienercollege 

- Trefwoord 

- Peutervoorstelling Floddertje 

- Agenda + vakantierooster 

- Welzijn Mensenwerk 

- Nieuws van PlusKinderopvang 

- Discozwemmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Basisschool/Kindcentrum 

Stadskwartier 

Catharinastraat 7, 9 en 13 

7941 JD  Meppel 

  0522 251076 

Pluskinderopvang 

0615267632 

directie@kcstadskwartier.nl 

pcbs-stadskwartier.nl 
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Onderwijskundig      Informatieavond Yuniors tienercollege 

In januari organiseren wij voor leerlingen 

in groep 6 en groep 8 én hun ouders 

twee informatieavonden over Yuniors 

tienercollege. Hierin zullen wij informatie 

geven over deze onderwijsvorm die wij 

sinds twee schooljaren aanbieden bij 

ons op school. Hierin zullen wij ook 

omschrijven voor welke leerlingen wij dit 

concept geschikt achten.  

Daarnaast wordt tijdens deze avond 

ook een doorkijkje gegeven van de 

geplande praktische invulling van 

Yuniors tienercollege in het 3e jaar (het 

eerste jaar op CSG Dingstede).  

 

De leerlingen van groep 6 worden voor 

deze avond uitgenodigd omdat Yuniors tienercollege start in groep 7. De leerlingen 

van groep 8 worden uitgenodigd omdat er een mogelijkheid is om na groep 8 bij de 

bestaande groep in te stromen. Yuniors tienercollege is voor alle leerlingen in Meppel 

en is gevestigd in KC Het Kompas en CSG Dingstede. Kijk voor meer informatie op 

Het Kompas | Yuniors Tienercollege (kindcentrumhetkompas.nl).  

 

De eerste avond is op 19 januari op kindcentrum Het Kompas,  de tweede avond is 

op 31 januari in De Spil (voorheen Oosterboerschool) in de Oosterboer. Deze 

avonden starten om 19.00 uur en opgave is niet verplicht.  

Wilt u zich opgeven? Dat kan via directiekchetkompas@kindpunt.nl 

 

Trefwoord (methode levensbeschouwing)     ZORGEN  

Inhoud: Over zorg en verwaarlozing. Over je bezorgd maken en in actie komen. 

Over dilemma’s en vragen waar je voor kunt komen te staan. 

 

Bijbelverhalen onderbouw: 

week 3: De jongste zoon gaat weg (Lucas 15, 11-32); De jongste zoon komt terug 

(Lucas 15, 11-32). 

week 4: Een man die niet kan praten (Matteüs 9, 32-34); Jezus zorgt voor een blinde 

bedelaar (Lucas 18, 35-43). 

Bijbelverhalen middenbouw: 

week 3: Twaalf jaar (Marcus 5, 21-36); Een nieuw leven (Marcus 5, 21-43). 

week 4: Als 1 van de 2 verloren is (1) (Lucas 15, 11-32); Als 1 van de 2 verloren is (2) 

(Lucas 15, 11-32). 

Bijbelverhalen bovenbouw: 

week 3: Twaalf jaar (Marcus 5, 21-36); Een leven (Marcus 5, 21-43). 

week 4: Vader wacht (1) (Lucas 15, 11-32); Vader wacht (2) (Lucas 15, 11-32). 

 

https://kindcentrumhetkompas.nl/yuniors
mailto:directiekchetkompas@kindpunt.nl


 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantierooster 2022-2023 

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 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) 

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 

: 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 
 

 

Agenda januari 2023 website kindcentrumstadskwartier.nl 

 

Donderdag 12 januari    Cultuurklik groepen 5 en 6 

Vrijdag 27 januari     11.00 uur peuterdans met juf Mirte 

Week 3      Schoonmaakweek 

Vrijdag 20 januari     11.00 uur peutergym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/


 
Wil jouw kind sporten, schilderen, dansen of een andere culturele activiteit maar is er thuis te 

weinig geld? 

Wij helpen! We betalen de contributie of het lesgeld en eventueel spullen zoals sportkleding, het 

judo pak, dansschoenen of de huur van een instrument. 

 

Goed voor kinderen! 

Sport en cultuur is niet alleen leuk om te doen maar ook goed voor de ontwikkeling van kinderen en 

jongeren. Ze maken nieuwe vrienden, krijgen meer zelfvertrouwen, leren waar ze goed in zijnen 

bewegen meer. Daardoor voelen ze zich fit, krijgen een positiever zelfbeeld en doen het beter thuis 

en op school. 

 

Zo kan jouw kind meedoen! 

Neem contact op met: 

 

Een van de (school)maatschappelijk werkers van Welzijn MensenWerk 

T 085-2731444 

E info@welzijnmw.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



Beste ouders en verzorgers,  

De Nationale Voorleesdagen 2023 komen er weer aan! 

 

 

 

Tijdens de voorleesdagen staat het boek ‘Maximiliaan 

Modderman geeft een feestje’ centraal!  

Dit jaar starten we een week eerder met de Nationale 

Voorleesdagen (in de week van 16 januari) om de kinderen alvast 

kennis te laten maken met het thema/ verhaal van ‘Maximiliaan Modderman’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een voorleesactiviteit vanuit de bibliotheek: 

  



Even voorstellen! 
Vanaf 9 januari zijn er 3 nieuwe medewerkers op het Stadskwartier gestart!  
 

                  
                                             
Mijn naam is Romy Nijstad, ik ben 28 jaar en ik woon  
samen met mijn vriend in Ruinen. In mijn vrije tijd wandel ik  
graag en doe ik aan badminton. Ik speel hierbij competitie en  
ben dan regelmatig s’ avonds onderweg naar een wedstrijd in  
de buurt. Ik vind het ook leuk om met vriendinnen af te  
spreken, een serie te kijken en te winkelen.  
 
Na de kerstvakantie start ik op Stadskwartier op de peuter  
en baby/dreumes groep. Ik hoop u daar snel persoonlijk te  
ontmoeten. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mijn naam is Myrthe Troost, ik ben twintig jaar en ik woon in Staphorst. 
Vanaf 9 januari kom ik het leuke team van het Stadskwartier versterken! 
Ik zal elke maandag, woensdag en donderdagmiddag te vinden zijn bij de 
BSO. Hier heb ik erg veel zin in, omdat ik het te gek vind om met kinderen 
te werken. Ik volg daarom ook de opleiding Pabo aan de Hogeschool Viaa 
en hoop over een paar jaar dan ook voor de klas te staan. Verder ben ik in 
mijn vrije tijd ook veel te vinden op het voetbalveld van VV Staphorst. Zo 
voetbal ik al bijna 10 jaar en speel ik momenteel in Vrouwen 1. Ik ben dan 
ook erg sportief aangelegd en daarom heb ik voor mijn huidige opleiding, 
de opleiding Sport en Bewegen afgerond. Dit was een leuke en leerzame 
tijd, waarbij ik de passie voor het werken met kinderen heb gevonden. Ik 
kijk uit naar mijn tijd bij het Stadskwartier en wie weet spreken wij elkaar 
binnenkort. 
 
Groetjes, 
Myrthe Troost 

 
 
  



 
 

Chantal gaat werken op de BSO!  

 

 

 

 



 
 


