
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Geachte ouders, verzorgers, 

 

Wij wensen iedereen een heel fijne herfstvakantie! 

 

Team Kindcentrum Stadskwartier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit weeknieuws: 

- Trefwoord 

- Meppel Actief 

- Agenda + vakantierooster 

- Gemeente Meppel Leerplicht 

- Nieuws van PlusKinderopvang 

- Gemeente Meppel: Nacht 

van de Nacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Basisschool/Kindcentrum 

Stadskwartier 

Catharinastraat 7, 9 en 13 

7941 JD  Meppel 

  0522 251076 

Pluskinderopvang 

0615267632 

directie@kcstadskwartier.nl 

pcbs-stadskwartier.nl 

14 oktober weeknieuws 6 



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). 

 

Meppel Actief 

In de herfstvakantie organiseert Meppel Actief in samenwerking met verschillende 

sport- en beweegaanbieder een sportinstuif voor kinderen uit groep 1 t/m 8.  

 

Wanneer: Woensdag 19 oktober van 09:30 – 11:00 

Waar: Sporthal Koedijkslanden (Zuiderlaan 197, Meppel) 

Voor wie: Kinderen uit groep 1 t/m 8  

  

Deelname is gratis en je hoeft je niet aan te melden van tevoren.  

Op de website in onze agenda houden wij bij welke sport- en beweegaanbieders 

aanwezig zijn en kunnen aanbieders zich nog aanmelden; 

https://meppelactief.nl/agenda-item/sportinstuif-groep-1-t-m-8-herfstvakantie/.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 

Agenda oktober 2022 website kindcentrumstadskwartier.nl 

 

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 

Woensdag 26 oktober vergadering AC (activiteiten commissie) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meppelactief.nl/agenda-item/sportinstuif-groep-1-t-m-8-herfstvakantie/
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  

Spreekuurweek 3  

Doorschuifmoment nieuwe groep 

Slotavond groepen 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 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. 
 
 
GEMEENTE  MEPPEL - LEERPLICHT 

 

Onderwerp: Vrijstelling van schoolbezoek (extra (vakantie)verlof). 

 

Met deze brief willen wij u informeren over de regels van de Leerplichtwet omtrent 

vrijstellingen van schoolbezoek van leerplichtige kinderen. De brief is op initiatief van de 

leerplichtambtenaren in de provincie Drenthe en in samenwerking met justitie 

(Arrondissement Noord Nederland) opgesteld, waarbij de regels van de Leerplichtwet en de 

strengere handhaving op het naleven van deze wet zijn meegenomen.    

 

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden dan kunt u zich richten tot de directeur van de 

school. Ook kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de woongemeente. 

 

1. Leerplicht en verlof 

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt 

gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen 

is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u 

vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering 

houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan in deze brief beschreven. 

 

 



2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of 

levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. 

Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind 

gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren 

bij de directeur van de school te melden. 

 

3. Op vakantie onder schooltijd 

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt 

worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke 

aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per 

schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het 

betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een 

werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep èn de 

verlofperiode van de betrokken ouder blijken.  

Met specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders wordt bedoeld ouders die 

werkzaam zijn in de toeristische en agrarische sector en horeca. Werkomstandigheden zoals 

uitval, onderbezetting, werkplanning, krappe personele bezetting, etc. worden hier expliciet 

niet bedoeld. 

 

Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden: 

- in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht 

weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom 

dat niet mogelijk was; 

- de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan; 

- de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. 

 

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek 

wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om 

dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en 

de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijk misverstanden. 

 

4. Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’ 

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders 

en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij 

moet gedacht worden aan: 

-  een verhuizing van het gezin; 

-  het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten; 

-  ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in 

overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar); 

-  overlijden van bloed- of aanverwanten; 

-  viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-

jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten; 

 

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’: 

-  familiebezoek in het buitenland 

-  vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding 

-  vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 



-  een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op 

vakantie te gaan 

-  eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte 

-  verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn 

 

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens 

‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden 

ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren). 

 

5. Hoe dient u een aanvraag in? 

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur 

van de school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij 

de directeur van de school. 

 

De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 

10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ 

meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de 

leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een 

besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord. 

 

6. Niet eens met het besluit 

Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat 

besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die 

het besluit heeft genomen.  

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten: 

-  naam en adres van belanghebbende 

-  de dagtekening (datum) 

-  een omschrijving van het besluit dat is genomen 

-  argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit 

-  wanneer het bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend, moet u een 

volmacht ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen. 

 

U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk 

bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen. 

Bent u het dan nog niet eens met het besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de 

Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Het indienen van een beroepschrift heeft 

geen schorsende werking. Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden tot de 

President van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. 

Aan zo’n juridische procedure zijn kosten verbonden: voordat u een beroepschrift indient is 

het raadzaam juridisch advies in te winnen, bij voorbeeld bij een bureau voor Rechtshulp. 

 

7. Ongeoorloofd verzuim 

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar 

wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de 

leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt 

opgemaakt. 



8. Vragen? 

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Wendt u zich dan tot de directeur van de 

school of tot de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. 

 

De leerplichtambtenaren  van de gemeente Meppel ( Mevr. B. Klamer en mevr. R. Donker) 

zijn te bereiken via het telefoonnummer: 14 0522. 

 

9. Vakantieroosters 

Deze zijn op te vragen bij de school van uw kind. 

 

 
 

Breng en haaltijden 

We willen u graag attenderen op de breng en haaltijden. Wij zien steeds meer ouders vóór 7.30 uur 

of na 9.00 uur van de kinderopvang en vóór 8.30 uur van de peuteropvang. 

Onze personeelsbezetting en dagprogramma zijn afgestemd op onze openingstijden, dus vragen we 

u graag om u aan de openingstijden te houden, bij voorbaat dank. 

  

Halen en brengen 

•         Kinderen voor de kinderopvang kunnen worden gebracht tussen 7.30 en 9.00 uur en    

 kinderen van de peuteropvang om 8.30 uur. 

•         Vanaf 12.15 tot 12.30 uur (peuteropvang) en 12.30-13.00 uur / 16.00-18.15 uur    

 (kinderopvang) kunnen kinderen worden opgehaald. 

 

Even voorstellen 
Goedendag, mijn naam is Ryesha Visser. Ik ben 16 jaar en kom uit Meppel. Ik 
ben stagiaire bij PlusKinderopvang tot aan de zomervakantie van 2023. U zult 
mij zien op de maandag en dinsdag op de baby-dreumesgroep. Ik kijk er naar 
uit om hier stage te lopen!  
Ik hou ervan om met kinderen bezig te zijn, dus wat is een betere plek dan de 
kinderopvang. Ik wil graag leren hoe kinderen zich ontwikkelen en hoe j heir 
het beste mee om kan gaan. Ook wil ik erachter komen of werken in de 
kinderopvang iets voor mij is.  
Ik ben dit jaar begonnen met de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch 
medewerker niv. 4 op het Deltion College in Zwolle. Ik zit in mijn 1e leerjaar. 
Als u nog vragen heeft hoor ik het graag.  
Groetjes Ryesha.  

  



Baby-dreumes/peutergroep  
Vorige week was de afsluiting van het thema ‘huisdieren’. Dinsdag 4 oktober (dierendag) hebben wij 
een feestbeesten ontbijt gehouden op de peutergroep. De peuters mochten een eigen knuffeldier 
mee nemen. Samen gingen we met de knuffels ontbijten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Na de herfstvakantie starten we met het thema: herfst! 

 

BSO 

Vanaf woensdag 5 oktober tot vrijdag 14 oktober doen wij op de BSO mee aan de 

Kinderboekenweek, met als thema: Gi-Ga-Groen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Praatjes en Plaatjes 

De bibliotheek in Meppel organiseert elke eerste zaterdag van de maand een gezellige 

voorleesochtend onder de naam 'Praatjes & Plaatjes’. Samen gaan we voorlezen, zingen, spelletjes 

doen of knutselen. Elke maand staat een ander thema centraal. De voorleesochtend is voor kinderen 

in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar en duurt van 11:15 tot 12:00 (locatie: bibliotheek Meppel). De 

deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.  

 

https://www.bibliotheekmeppel.nl/agenda/agenda-meppel/11116-plaatjes-praatjes-

voorleesochtend-bij-bieb-meppel-voor-0-4-jaar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bibliotheekmeppel.nl/agenda/agenda-meppel/11116-plaatjes-praatjes-voorleesochtend-bij-bieb-meppel-voor-0-4-jaar
https://www.bibliotheekmeppel.nl/agenda/agenda-meppel/11116-plaatjes-praatjes-voorleesochtend-bij-bieb-meppel-voor-0-4-jaar


 


