
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Weeknieuws 

Volgende week verschijnt er geen weeknieuws. 

 

Onderwijskundig: Kinderboekenweek 2022  

 

 

 

 

 

 

 

Van 5 t/m 16 oktober is de Kinderboekenweek met dit keer als thema Gi-ga-groen.  

Wij doen als school ook elk jaar mee. Zo openen we deze woensdag 5 oktober op 

het podium op het plein als de kinderen op school komen, meteen om half 9.  

We vinden het leuk dat alle kinderen deze dag in het groen gekleed of verkleed in 

het thema natuur op school komen!  

 

In de klassen wordt er altijd al veel tijd besteed aan het lezen met leesbevordering, 

(voor)lezen en schrijfopdrachten, maar in deze Gi-ga-groenweken doen we er een 

schepje bovenop, omdat we het lezen ZO belangrijk vinden. Gi-ga-groen ademt 

alles wat de natuur in zich heeft!  

 

In dit weeknieuws: 

- Volgende week geen 

weeknieuws 

- Onderwijskundig: 

Kinderboekenweek 2022 

- Nieuws vanuit het OntdekPunt 

- Trefwoord 

- Agenda + vakantierooster 

- Meppel Actief: nieuwsbrief 
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Tijdens de Kinderboekenweek zijn er ook verschillende activiteiten in de bibliotheek  

https://www.bibliotheekmeppel.nl/agenda/agenda-meppel  

 

Ook de boekhandels in Meppel zijn actief tijdens de Kinderboeken week.  

Koopt u een boek in de boekhandel, dan krijgt u het Kinderboekenweekgeschenk 

cadeau.  

 

Voor de scholen hebben de boekhandels ook een actie bedacht: Als u de 

bonnetjes (van boeken die u tijdens de Kinderboekenweek koopt) op school 

inlevert, kunnen wij als school nieuwe boeken kopen. En die kunnen we altijd heel 

goed gebruiken! De bonnetjes kunnen ingeleverd worden bij de leerkracht.  

Helpt u ons mee sparen?  

 

Nieuws vanuit het OntdekPunt 

Het KindPunt OntdekPunt is op 19 september officieel geopend. In het OntdekPunt 

krijgen alle kinderen van de KindPunt scholen les over techniek en technologie.  

De eerste klassen zijn langs geweest en dit was een groot succes. RTV Meppel heeft 

ook een verslag gemaakt van de opening: https://youtu.be/LuySreL_yw4  

 

Openingstijden 

Nieuwsgierig naar het OntdekPunt? Het OntdekPunt is op vrijdagmiddag van 15:00 

uur tot 17:00 geopend.(tijdens schoolweken).  

LET OP! Op vrijdag 30 september is het OntdekPunt gesloten. 

 

Op zaterdag 1 oktober is het OntdekPunt open van 10 tot 12 uur. 

Actuele informatie staat altijd op onze website: www.OntdekPunt.nl 

 

Materialen 

Om het OntdekPunt gratis te kunnen aanbieden hebben 

wij materialen nodig. Wij kunnen de volgende materialen 

goed gebruiken: 

 

Stevig karton, zonder plakband of grote opdrukken 

Resthout om te timmeren 

Kosteloos materiaal. Bijvoorbeeld boterbakjes, wc-rollen enz. 

Oude apparaten/tablets/telefoons 

De materialen kunnen gebracht worden bij het OntdekPunt tijdens schooltijd. Adres: 

De spil, K.P. laan 22 in Meppel.  

 

Graag tot ziens in het OntdekPunt.  

 

 

 

 

 

https://www.bibliotheekmeppel.nl/agenda/agenda-meppel
https://youtu.be/LuySreL_yw4
http://www.ontdekpunt.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trefwoord (methode levensbeschouwing) 

Jij of ik? (week 40 t/m 42/43) 

Inhoud: Over het innemen van de belangrijkste positie. Over de eerste zijn,  

keuzes maken, macht en inschikken. 

Bijbel: Isaak en Ismaël (Genesis 16, 18, 21, 22, 24 en 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda oktober 2022 website kindcentrumstadskwartier.nl 

 

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

o.l.v. Hogeschool Windesheim 

Dinsdag 4 oktober  19.30 uur MR vergadering 

Woensdag 5 oktober Scala groep 7 Havixhorst 

Woensdag 5 oktober start Kinderboekenweek 

Vrijdag 7 oktober open dag groep 8 Stad & Esch 

Vrijdag 14 okt. 11.00 uur peuterdans 

Vrijdag 7 en 28 okt. 11.00 uur peutergym 

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 
 

 

 

 

http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/


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 gr. 7 en 8 zijn de gr. 1/2 vrij 

 

Activiteitenagenda (onder voorbehoud) 

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 

: 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. 



 
 
 
 
 



 


