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WEEKNIEUWS 
KC STADSKWARTIER

Officiële nieuwsbrief van Beekstad Gezondheidsdienst

IN DIT WEEKNIEUWS

Peutervoorstelling

Onderwijskundig: Alles
weten over eten!

Agenda

Trefwoord

Vakantierooster en
activiteitenkalender

PlusKinderopvang

Contactgegevens

PEUTERVOORSTELLING A.S.
MAANDAG 13 MAART

 



 
De hele school! 

Alle groepen doen mee
aan deze thema's, maar

iedere bouw op z'n
eigen manier. Zo werkt
de onderbouw bij het
eerste thema over de

boerderij, de
middenbouw over de
supermarkt terwijl de
bovenbouw uitzoekt

hoe sommige
voedingsmiddelen

soms van over de hele
wereld naar Nederland

komen.  
 
 
 
 
 
 
 

ONDERWIJSKUNDIG

U bent uitgenodigd! Donderdag 30
maart, van 18:00 - 19:30 

 
Het laatste thema is voor alle

bouwen gelijk: Recepten! In de
vierde week van het project, op

donderdag 30 maart, willen we jullie
graag uitnodigen om te komen
kijken wat we allemaal hebben

geleerd en gemaakt! 

Op bezoek 
 

We gaan niet alleen op school aan de
slag, maar we gaan ook op pad! Want

waar kun je nou beter leren over
voedsel door bĳvoorbeeld op bezoek te

gaan naar een boerderĳ.  
 

Het kan natuurlĳk ook andersom: er
wordt dan iemand uitgenodigd op

school die veel verstand heeft van het
onderwerp! 

Deze week zijn we begonnen met een
nieuw thema: Voedsel! 

De komende vier tot zes weken gaan we
aan de slag met dit grote thema. 

We hebben het verdeeld in vier kleinere
thema’s: 
1. Waar komt ons eten vandaan 
2. Hoe groeit ons eten 
3. Spijsvertering 
4. Recepten 

ALLES WETEN OVER ETEN!

Alle vakken 
We doen dat door

erover te lezen, praten
en schrijven, maar ook
door filmpjes te kijken

en zelf te
onderzoeken. Dat

doen we in de lessen
voor lezen, taal en

wereldoriëntatie, maar
natuurlijk kan er ook

over het thema
geknutseld, getekend
en gezongen worden! 

 
 
 
 
 
 
 

Save the date!!!



TREFWOORDTREFWOORD METHODE
LEVENSBESCHOUWELIJKE

VORMING

AGENDA

Vrijdag 10  en 24 maart                                             
11.00 uur peuterdans met
juf Roxanne

Vrijdag 17 maart                                          
11.00 uur peutergym met
meester Gerrit

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

Hoe bedoel je? (week 11
en 12)

 
Inhoud: Over de waarde

van verhalen om elkaar te
begrijpen, om te

communiceren over de
belangrijke dingen van het
leven. Over de kracht van
beeldtaal en verbeelding. 

 
Bijbel: De lamp onder de

korenmaat (Matteüs-5:13-
16); De schat in de akker

(Matteüs 13:44); Ja zeggen
en nee doen (Matteüs

21:28-32); Het huis op de
rots (Matteüs 8:24 – 27).

 
 



 
  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)



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

: donderdag 6 april 2023
: vrijdag 21 april 2023 
: 15 t/m 19 mei 2023
: vrijdag 26 mei 2023
: maandag 26 juni 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)

Hout voor het OntdekPunt
 

Ondertussen zijn wij gestart met activiteiten op het OntdekPunt. De kinderen zijn
heerlijk aan het timmeren en zagen en onze voorraad hout slinkt aardig.
Mocht u resthout beschikbaar hebben dan zijn wij daar op het OntdekPunt heel blij
mee! Het hout kan afgeleverd worden bij Ingmar en Koen op de KP Laan 22 (locatie De
Spil) in Meppel. 

Alvast bedankt!



Thema: Verkeer

Eigen verkeersbord
versieren

Stoppen en doorgaan! Een leuke boekentip!

Ontdekken met auto’s…

Kijkje nemen bij de treinen!

Spelen met de ontdekplaat van verkeer!





BASISSCHOOL/KINDCENTRUM
STADSKWARTIER

CATHARINASTRAAT 7, 9 EN 13
7941 JD  MEPPEL

  0522 251076
 

DIRECTIEKCSTADSKWARTIER@KINDPUNT.NL
PCBS-STADSKWARTIER.NL

 
PLUSKINDEROPVANG

0615267632
 
 


