
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwijskundig 

In groep 8 maken de kinderen gedichten. We hebben het ook over 'spoken word' 

artiesten gehad. Hierbij worden op een bepaalde manier gedichten of verhalen 

verteld. Ook wij hebben 'spoken word' talenten in onze klas! Lees het gedicht van 

Annefleur maar eens!  

 

gedicht 

 

In de klas aten ze pap. 

En o wat smaakte dat. 

Maar nu is het op. 

En alle kinderen zeiden jammer joh. 

Maar och 

dat arme kind zo alleen en geen eten. 

Zielig he geen kind dat hem aardig vond. 

Hij zat op de grond 

zo alleen in een hoek. 

In dit weeknieuws: 

- Onderwijskundig: gedicht  

- Schoolfotograaf 

- Trefwoord 

- Agenda + vakantierooster 

- Nederlandse Vereniging voor 

Autisme 

- Nieuwsbrief Meppel Actief 
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In zijn armen verscholen. 

Uitgescholden 

in elkaar getrapt 

zo zielig is dat. 

Maar op een dag 

zag de meester dat 

en gaf de anderen kinderen straf. 

Maar het hielp niet. 

Op een dag zei het jongetje tegen zijn moeder. 

Mam ik voel me niet goed. 

En zijn moeder zei 

blijf maar thuis schat . 
 

 

Schoolfotograaf  

 
 

Omdat wij het zo leuk vinden om zonnige groepsfoto’s te hebben, hebben wij er 

voor gekozen om de foto’s in juni te laten maken.  

Ook staan er dan de kleuters die het komende jaar nog in gaan stromen bij op. De 

datum voor de schoolfotograaf is daarom dinsdag 27 juni in plaats van 29 november 

zoals in de schoolgids staat vermeld.  



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 

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/november/december 2022 website 

kindcentrumstadskwartier.nl 

 

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   Cultuurklik groepen 1 t/m 4 

Dinsdag 13 december   Cultuurklik 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 
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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. 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 


