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Afgelopen dinsdag hebben we een
ongeplande ontruimingsoefening gedaan

in het gerechtsgebouw. 
Het was wel even aanpassen want we

konden niet door de gebruikelijke
uitgangen vanwege de bouw. 

In 4 minuten waren we allemaal buiten en
waren de ruimtes gecontroleerd. Iets
langer dan gewoonlijk (2 minuten). 

Hierbij een foto van juf Sippie in actie. 
We hebben er weer veel van geleerd.

ONTRUIMINGSOEFENING

Fĳne 
voorjaarsvakantie!

Team 
Stadskwartier



Kleedjesmarkt!
Deze keer was juf Linda erbij. We hebben overlegd dat we allemaal wat
kunnen verkopen op de kleedjesmarkt, zoals puzzels, boeken en kleine
spelletjes.Ook hebben we overlegd wat ongeveer het bedrag moet zijn.Het
moet namelijk niet te duur worden, want we willen graag dat kinderen die niet
zo'n groot budget hebben ook dingen kunnen kopen. Ook weten we nog niet
hoeveel de kinderen mogen meenemen, we dachten aan ongeveer drie dingen
per kind.
De datum wordt waarschijnlijk 24 mei. ¨Als het dan niet mooi weer is dan
kunnen we eventueel de kleedjesmarkt binnen houden,¨ zei juf Linda.

Vraag voor de klas: Welk bedrag vinden jullie goed?
 

Het nieuwe gebouw!
Juf Corine heeft ons een plattegrond laten zien en ook welk soort stoelen en
tafels die er waarschijnlijk komen. We weten nog niet welke kleur de stoelen
en vloer word, maar we weten wel dat de muren wit worden en de tafels
waarschijnlijk hout met witte poten.

 
Vraag voor de klas:Welke kleur voor de stoelen vinden jullie mooi en wat voor
kleur voor de grond vinden jullie mooi of bijvoorbeeld een houten vloer.

 
Opendag!

We hebben het ook nog over de opendag gehad van 22 februari.
Groep 5 tot en met 7 mogen de ouders ontvangen bij de deur.
En de kinderen in groep 8 mogen ze rondleiden door het hoofdgebouw alleen,
want als de nieuwe kinderen op deze school komen is het gerechtsgebouw er
niet meer.

 
Dit waren de notulen van de kinderraad op 24 januari en 21 februari,

Lissa & Eef Groep 8. 

NOTULEN KINDERRAAD

Bedankt
kinderen van de
Kinderraad met

het helpen bij de
open dag!!!



TREFWOORDTREFWOORD METHODE
LEVENSBESCHOUWELIJKE

VORMING

AGENDA

Vrijdag 24 februari, 10 en
24 maart                                             
11.00 uur peuterdans met
juf Mirte

Vrijdag 17 maart                                          
11.00 uur peutergym met
meester Gerrit

Voorjaarsvakantie ma. 27
februari t/m vr. 3 maart

Maandag 6 maart
CultuurKlik gr. 3 en 4

Dinsdag 7 maart 19.30
uur MR vergadering

Maandag 13 maart 18.00
peutervoorstelling
Floddertje

Donderdag 16 maart
Kangoeroe wedstrijd

Maandag 27 maart
theoretisch
verkeersexamen groep 7

Dinsdag 28 maart
praktisch
verkeersexamen groep 7

Woensdag 29 maart De
Grote Rekendag

Zie je mij? (week 8/9 en
10) 

 
Inhoud: Ieder mens wil

graag gezien worden,
erkend worden. Over

bevestigd worden,
gewaardeerd en serieus

genomen worden als mens.
 

Bijbel: De overspelige
vrouw (Johannes 7:53-

8:11); Jezus ziet de
kinderen (Lucas 18, 15-17);
De blinde Bartimeüs (Lucas

18, 35-43); De lamme te
Bethesda (Johannes 5:1-

15).
 



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
vr 21 juli t/m vr 1
september 2023

VAKANTIEROOSTER
2022-2023

OVERIGE VRIJE MOMENTEN/AFWIJKENDE SCHOOLTIJDEN IN
SCHOOLJAAR 2022 – 2023: 

-WO. 31 MEI T/M VR. 2 JUNI                 *TIJDENS DE KAMPDAGEN VAN GR. 7 EN 8 ZIJN DE GR. 1/2 VRIJ
-VRIJDAG 21 JULI 2023                           ALLE GROEPEN DE HELE DAG VRIJ (BEGIN ZOMERVAKANTIE)



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 
Schoolfotograaf
Spreekuurweek 3 
Doorschuifmoment nieuwe groep
Slotavond groep 8
Juffenfeest kleuters

: 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 de schooltijd van de 
 kleuters wordt dan aangepast
: woensdag 31 mei t/m vrijdag 2 juni 2023
tijdens de kampdagen zijn de groepen 1 en
2 vrij
: maandag 5 t/m donderdag 9 juni 2023
: 12 t/m 23 juni 2023 
: maandag 26 juni 2023
: dinsdag 27 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

ACTIVITEITENAGENDA
(ONDER VOORBEHOUD)



OUDERBIJEENKOMSTEN, GGD EN
BIBLIOTHEEK









BASISSCHOOL/KINDCENTRUM
STADSKWARTIER

CATHARINASTRAAT 7, 9 EN 13
7941 JD  MEPPEL

  0522 251076
 

DIRECTIEKCSTADSKWARTIER@KINDPUNT.NL
PCBS-STADSKWARTIER.NL

 
PLUSKINDEROPVANG

0615267632
 
 


