
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ERVAREN WAT UW KIND HEEFT /GAAT ERVAREN? 

OPENING ONTDEKPUNT OP 19 SEPTEMBER 

In de voormalige Oosterboerschool aan de KP Laan heeft KindPunt twee prachtige 

ontdek lokalen ingericht. In deze lokalen gaan kinderen en volwassenen aan de slag 

met Techniek en Technologie. Op 19 september wordt het lokaal om 19.30 uur 

feestelijk geopend en daarna kan iedereen zelf ervaren en ontdekken hoe leren er 

in de 21e eeuw uitziet. Ouders en alle andere belangstellenden zijn hierbij van harte 

welkom.  

De  kinderen die een kindcentrum van  KindPunt en Plus Kinderopvang bezoeken 

krijgen  les in deze lokalen. Zij gaan daar aan de slag met techniek en digitale 

geletterdheid, zodat zij niet alleen enthousiast worden voor techniek maar ook klaar 

zijn voor een digitale toekomst. 

Op vrijdagmiddag en zaterdagochtend kan iedereen uit de buurt langs komen om 

lekker te experimenteren. Jonge kinderen gaan aan de slag met hout of met Lego. 

Tieners krijgen de ruimte om hun eigen project te maken (er is ook volwaardige tv 

studio) en volwassenen zijn natuurlijk ook welkom om zelf iets te maken of samen met 

hun (klein)kinderen aan de slag te gaan. 

In dit weeknieuws o.a.: 

- Opening OntdekPunt 

- Parro 

- Tijd voor een andere 

uitdaging 

- Gezondheidsonderzoek GGD 

5- en 10-jarigen 

- Kanjertraining 

- Verjaardag vieren 

- Even voorstellen 

- Trefwoord 

- Agenda + vakantierooster 

- Nieuws van PlusKinderopvang 
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Stadskwartier 

Catharinastraat 7, 9 en 13 

7941 JD  Meppel 

  0522 251076 
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16 september weeknieuws 3 



Op deze momenten is er hulp beschikbaar en kan iedereen op zijn eigen niveau aan 

de slag. Er zijn kant-en-klare projecten beschikbaar, maar er is ook ruimte om zelf 

aan de slag te gaan met bijvoorbeeld hout bewerken, 3d printers en de lasersnijder. 

OntdekPunt Meppel is het bruisende hart van De Spil. Het centrum voor onderwijs, 

zorg en meer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parro 

Wij gebruiken op dit moment Parro voor de communicatie vanuit de klas. 

Binnenkort gaan we dit platform ook gebruiken voor het inplannen van de 

oudergesprekken. De eerste spreekuurweek is voor de herfstvakantie. Wij informeren 

u te zijner tijd hoe u uw gesprek zelf kunt inplannen. Dan bent u hier alvast van op de 

hoogte. 

 

Tijd voor een andere uitdaging 

Na ruim 8 jaar gewerkt te hebben op het Stadskwartier als onderwijsassistent is het 

tijd voor een andere uitdaging! Per 1 november zal ik starten op SBO de Brug in 

Zwolle. Ik mag aan de slag als leerkrachtondersteuner in de middenbouw.  

 

Iedereen bedankt voor deze fijne, leerzame en gezellige tijd. Ik ben dankbaar en 

trots dat ik voor het Stadskwartier heb mogen werken en wens iedereen het 

allerbeste! 

 

Lieve groet, 

Inge Mulder - Hegeman  

 

Gezondheidsonderzoek 5- en 10-jarigen (groep 2 en 7)  

De jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe zet zich in om kinderen zo gezond 

mogelijk op te laten groeien. We doen een gezondheidsonderzoek bij alle 5- en 10-

jarigen. 

 



Het gezondheidsonderzoek bestaat uit het invullen van een vragenlijst over de 

gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast meet de assistent bij de 5-

jarigen de lengte en het gewicht van uw kind en test de ogen en oren. Ook heeft ze 

een gesprek met uw kind over bijvoorbeeld slapen, eten en hoe het gaat op school. 

Uw kind houdt tijdens de metingen de kleren aan. 

 

Wij vragen u de vragenlijst over de ontwikkeling van uw kind in te vullen.  

Er staat een vragenlijst voor u klaar in het digitale dossier van uw kind op 

www.mijnkinddossier.nl.  Door het invullen van de vragenlijst krijgt u een beeld van 

de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Na het invullen van de vragenlijst 

ontvangt u een advies.  

In de vragenlijst geeft u ook aan of u toestemming 

geeft voor het gezondheidsonderzoek 5 jarigen 

op school. Zonder ingevulde vragenlijst kan de 

GGD uw kind niet onderzoeken. De uitkomsten 

van het onderzoek vindt u in Mijn Kinddossier.  

 

Lukt het invullen of inloggen niet of staat er geen 

vragenlijst voor u klaar? Mail dan naar jgz@ggddrenthe.nl of bel 088-246 0246.  

 

Kanjertraining 

Zwarte pet of toch een andere kleur pet? 

Bij de kanjertraining krijgen ze regelmatig de vraag binnen of er in plaats van een 

zwarte pet ook een andere kleur pet gebruikt kan worden. De achtergrond van 

deze vraag heeft alles te maken met de discussie die momenteel in onze 

maatschappij plaatsvindt omtrent racisme en discriminatie. 

Stichting Kanjertraining heeft blauwe petten uitbracht. Wij hebben op school alle 

zwarte petten vervangen door blauwe. 

 

Verjaardag vieren 

De verjaardag is voor een kind een van de hoogtepunten in het jaar. 

Het uitdelen van een leuke/lekkere traktatie op school hoort hier natuurlijk bij. 

Het is toch geweldig als je klasgenoten jou en je traktatie waarderen! 

 

Op school hebben wij te maken met heel veel ouders, die allemaal een visie 

hebben over wat een goede traktatie is. De ene ouder vindt het uitdelen van een 

Mars een goede zaak, een ander vindt dit onverantwoord en wil niet dat zijn of haar 

kind hierop getrakteerd wordt, omdat dit slecht is voor het gebit. En wat dacht u van 

het frikandelbroodje dat warm op school wordt gebracht en waar de kinderen 

lekker van smullen, maar dat ook als ‘te vet’ kan worden beschouwd? 

 

Als school is het lastig om op de stoel van ouders te gaan zitten. Wie zijn wij dat wij 

bepalen wat uw kind wel of niet mag trakteren? Aan de andere kant gebeurt het 

trakteren wel binnen de tijd dat uw kinderen aan ons zijn toevertrouwd.  

http://www.mijnkinddossier.nl/
mailto:jgz@ggddrenthe.nl


Wij vinden dat trakteren een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van school en 

ouders en hebben in de afgelopen periode met onze medezeggenschapsraad over 

het trakteren gesproken. Informatie van GGD, Voedingscentrum en tandartsen 

hebben wij in ons overleg meegenomen.  

Om duidelijkheid in de regels m.b.t. trakteren te krijgen en vooral alle kinderen een 

leuke verjaardag op school te verschaffen, zijn de volgende afspraken gemaakt, 

waarbij we ons realiseren dat wij het niet iedereen naar de zin kunnen maken. 

• Trakteren gebeurt rondom het tijdstip waarop de kinderen hun 

pauzehapje/drankje nemen. Er is dan sprake van 1 ‘tussendoormoment’. 

• Er mag getrakteerd worden op een kleine zoete traktatie (geen lolly’s) of een 

kleine hartige traktatie. 

• Leerkrachten krijgen dezelfde traktatie als de leerlingen. 

• Bij een, naar de mening van de klassenleerkracht, te grote traktatie mogen 

de kinderen deze traktatie niet op school opeten, maar wel mee naar huis 

nemen. Dan kunnen de ouders bepalen of en wanneer deze opgegeten 

mag worden. 

• De kinderen krijgen een grote kaart van juf Sippie. Zij mogen in hun eigen 

gebouw de klassen rond. 

• Alle jarige kinderen mogen juf Corine en juf Sippie trakteren.  

 

Ouders vinden het vaak leuk om aanwezig te zijn als hun kind wordt toegezongen 

op de verjaardag. Tot en met groep 3 zijn ouders welkom. Vanaf groep 4 vinden wij 

de kinderen hiervoor ‘te groot’ worden. 

Voor de vaders en moeders mogen kleuters een kleurplaat maken. In de 

kleutergroepen is een kalender aanwezig, waarop de data ingevuld kunnen 

worden. 

Wat betreft de uitnodigingen voor feestjes hebben wij de afspraak dat die niet op 

school uitgedeeld kunnen worden. Dit om teleurstellingen te voorkomen. 

 

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Esther Pel en aankomend jaar kom ik 

stage lopen in groep 1/2a. Op de dinsdag kan je mij 

voorbij zien lopen.  

Ik doe de Pabo op het Windesheim in Zwolle en ik zit in 

het tweede jaar. Verder houd ik van voetballen en 

leuke dingen doen met vriendinnen.   

Ik heb er veel zin in om de aankomende tijd meer te 

weten te komen over deze school en te leren van en 

met uw kinderen! 

 

Vriendelijke groeten,  

 

Esther Pel 
 

 



Trefwoord (methode levensbeschouwing) 

Zoektocht (week 37 t/m 39) 

Inhoud: Het leven als een zoektocht. Over doorzetten, omgaan met veranderingen 

en tegenslagen. Over ontdekken wat je belangrijk vindt en waar je van droomt. 

Bijbel: Abraham (Genesis 11 t/m 15). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantierooster 2022-2023 

Herfstvakantie   ma 17 t/m vr 21 oktober 2022 

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 groep 7 en 8 zijn de groepen 

1/2  vrij. 

 

Agenda september/oktober 2022 website kindcentrumstadskwartier.nl 

 

Vrijdag 29 sept. en 14 okt. 11.00 uur peuterdans 

Vrijdag 7 en 28 okt. 11.00 uur peutergym 

Ma. 19 t/m vr. 23 september Week van het Kindcentrum 

Maandag 19 september 19.30 uur KindPunt Kennissessie (voorheen 

KindPunt Academy): opening OntdekPunt 

Week 40 start Kinderboekenweek 

Ma. 3 t/m wo. 5 oktober Studie driedaagse managementteam KindPunt 

i.s.m. Hogeschool Windesheim 

Dinsdag 4 oktober  19.30 uur MR vergadering 

Woensdag 5 oktober Scala groep 7 Havixhorst 

Vrijdag 7 oktober open dag groep 8 Stad & Esch 

Ma. 10 t/m vr. 14 oktober spreekuurweek 

 

Ma. 17 t/m vr. 21 oktober herfstvakantie 

 

Week 43 luizenpluizen 

Wo. 26 en do. 27 oktober Scala groep 1/2, 5 en 6 theater en Puppet 

voorstelling 
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Activiteitenagenda (onder voorbehoud) 

KindPunt Kennissessie 

Week van het Kindcentrum  

Spreekuurweek 

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 groepen 8 

Juffenfeest kleuters 

: maandag 19 september 2022 

: 19 t/m 23 september 2022 

: 10 t/m 14 oktober 2022 

: 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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leuk nieuwtje! 
Onze peuter/BSO juf Jennifer is in verwachting van haar eerste 
kindje! Feb. 2023 is ze uitgerekend!  
Rond de kerstvakantie zal Jennifer met verlof gaan en zal er 
tegen die tijd vervanging komen op de groep.   
Nogmaals gefeliciteerd Jennifer!  
 
 



Thema huisdieren 
De komende weken werken we bij de kinderopvang aan het thema ‘huisdieren’. De 
afgelopen twee weken hebben we al verschillende activiteiten gedaan zoals met speelgoed 
dieren verven, de hond uitlaten, een eigen fantasie huisdier maken, vissen en schapen 
knutselen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

   

 

 

 

Boekentips voor het thema ‘huisdieren’. 

 

 


