
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Onderwijskundig notulen kinderraad 11 oktober 2022 

 

We hebben de week voor de vakantie dinsdag kinderraad gehad. 

Vorige keer moesten we een vraag aan de klas stellen: ´Wat voor goed doel we 

binnen Meppel willen doen.´ 

Groep 6 had bedacht om een schoenendoos actie te doen, en groep 8 voor kind 

support een actie te doen. Helaas waren groep 5 en 7 het vergeten te vragen. 

Gelukkig hadden we daar een oplossing voor we moesten namelijk nog naar 

groep 5 en 6 om ons voorstellen. Toen we de vorige keer het voorstel rondje gingen 

doen konden we helaas niet meer langs hun. Dus daar moesten we sowieso nog 

langs. Daar zijn we toen heen gegaan toen hebben we het meteen gevraagd. 

Toen hebben we vergaderd over welk goed doel we nu gaan kiezen. 

We hebben uiteindelijk voor Kind Support gekozen. 

Daarna hebben nog de parels van onze school besproken en opgeschreven, 

zoals ons mooie schoolplein.  

De vraag voor de klas was: wat voor actie gaan we voor Kind Support doen? 

bijvoorbeeld lege flessen inzamelen. 

 

 

 

 

 

In dit weeknieuws: 

- Onderwijskundig: notulen 

Kinderraad  

- Trefwoord 

- Agenda + vakantierooster 

- Nieuws van PlusKinderopvang 

- Benefietconcert voor 

Oekraïne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Basisschool/Kindcentrum 

Stadskwartier 

Catharinastraat 7, 9 en 13 

7941 JD  Meppel 

  0522 251076 

Pluskinderopvang 

0615267632 

directie@kcstadskwartier.nl 

pcbs-stadskwartier.nl 

28 oktober weeknieuws 7 



Snelle kinderraad 13 oktober 

We zijn donderdag direct om half 9 nog even bij elkaar gekomen om te nog snel te  

overleggen over kind support. 

Daaruit is gekomen dat voorzitter juf Corine Kind Support gaat bellen om te 

overleggen wat we voor kind support kunnen doen. 

bijvoorbeeld kunnen we geld voor ze inzamelen, of iets anders zoals kleren of een 

laptop. 

Voor de rest had juf Corine nog een vraag voor ons zelf namelijk wat kunnen wij 

betekenen voor onze school, zoals kunnen wij helpen bij de kerstviering of iets heel 

anders. 

 

Dit waren de notulen van de kinderraad 

Eef & Lissa 

 

Trefwoord (methode levensbeschouwing) 

Doelgericht (week 44 t/m 46)  

Inhoud: Over het nastreven van doelen en de vraag of het doel alle middelen 

heiligt. Over de zinvolheid van doelgericht werken en de waarde van doelloos 

lanterfanten. 

Bijbel: Jakob en Esau (Genesis 25 t/m 33). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 

Agenda oktober/november/december 2022 website 

kindcentrumstadskwartier.nl 

Maandag 31 oktober KindPunt Kinderraad (bovenschools) 

Dinsdag 1 november Kinderraad Stadskwartier 
Vrijdag 4 en 18 nov. en 2 en 11 dec. 11.00 peuterdans 

Zaterdag 5 november   Open bedrijvendag groepen 7 en 8 

Vrijdag 11 en 25 nov. en 9 en 16 dec. 11.00 peutergym 

Maandag 5 december   Sinterklaasviering 

Vrijdag 9 december   Paarse Vrijdag 

Maandag 12 december   Scala groepen 1 t/m 4 

Dinsdag 13 december   Scala groepen 3 en 4  

Dinsdag 13 december   19.30 uur MR 

Donderdag 22 december   Dag v/d kerstviering 

Vrijdag 23 december   12.00 start voor iedereen de kerstvakantie 

Maandag 26 t/m vrijdag 6 januari kerstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/


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) 

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 groep 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. 
 
 

 
 

Buitenschoolse opvang  

In de herfstvakantie stond bij de BSO het thema ‘huttendorp’ centraal. Tijdens de herfstvakantie 

hebben we onder andere hutten gebouwd, een natuurspeurtocht gedaan en een bezoekje gebracht 

aan Spijkerdorp in Drachten. Het was een avontuurlijke week!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


