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Beste ouders, opa’s of
oma’s,

Wie lijkt het leuk om 1 of
2 keer per 6 weken op

donderdag mee te helpen
op school bij de

schoolbieb? 
Bij interesse graag

contact opnemen met
Barbra Brink 0620270655

Groep 3-6: Datum schoolreisje
is veranderd van dinsdag 16
mei naar maandag 29 juni!

Vanwege drukte bij de parken
en de bedrijven waar we de

bus huren is de datum van het
schoolreisje voor groep 3/4 en

groep 5/6 verplaatst van
dinsdag 16 mei naar maandag

29 juni!

SCHOOLREISJE

HULP GEZOCHT!



Donderdag 16 maart deed een deel van de leerlingen van groep 3 t/m 8 van KC-Stadskwartier
mee met deze wereldwijde wiskunde-/rekenwedstrijd.

Inmiddels doen er wereldwijd meer dan 70 landen mee en doen er jaarlijks meer dan 6,5 miljoen
leerlingen over heel de wereld mee met de Kangoeroe wiskundewedstrijd. Op dezelfde dag! Deze
leerlingen maken op hetzelfde moment nagenoeg dezelfde opgaven en dat is werkelijk uniek!

Oorsprong
De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de kangoeroewedstrijd. In 1980 werd daar
voor het eerst een soort wiskundewedstrijd georganiseerd.
Geïnspireerd door het Australische succes, begonnen in 1990 in Frankrijk enkele wiskundigen met
de organisatie van een dergelijke wiskundewedstrijd.
Als eerbetoon aan de Australiërs doopten ze hun wedstrijd “Kangourou”.

Doel
De Kangoeroe wiskundewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat wiskunde  (en rekenen)
heel leuk en uitdagend kan zijn. Je hebt een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die eens
extra te laten kraken. Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht. 
Bij ons op school was een lokaal in het Gerechtsgebouw omgetoverd tot een ruimte waarin de
kinderen in alle rust, individueel rekenkundige raadsels op konden lossen. 
De antwoorden sturen we op en worden centraal nagekeken. Rond de meivakantie weten we hoe
de kinderen het hebben gedaan. Alle kinderen die mee hebben gedaan krijgen een certificaat van
deelname met de score en de school krijgt als bedankje rekenspellen voor alle groepen. Zo heeft
iedereen er plezier van!

Op de website https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/ is er nog veel meer informatie te vinden! 
Het was een geslaagde wedstrijd!

ONDERWIJSKUNDIG



JEUGDAPPEL

VAKANTIEREGELING 2023-2024 = VOLGEND SCHOOLJAAR

Op 13 april 2023 is het 78 jaar geleden dat Meppel bevrijd werd van de Duitse overheersing. Een
moment wat ieder jaar herdacht wordt middels een jeugdappel in het Rosarium in het
Wilhelminapark. 

In het licht van de oorlog in Oekraïne, is het belangrijk dat we onder andere middels het jeugdappel
aan de bewustwording werken dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is.

Jaarlijks worden alle leerlingen van de groep 8 van de basisscholen uit Meppel uitgenodigd voor dit
jeugdappel. Ook het Stadskwartier gaat hier naartoe.
Twee leerlingen van twee scholen, dit jaar van Kindcentrum Anne Frank en KBS de Plataan, dragen
een gedicht voor en leggen samen met de burgemeester een krans bij het Verzetsmonument en het
Canadees Herdenkingsmonument. 

Iedereen is van harte welkom om op donderdag 13 april om 9.00 uur aanwezig te zijn in het
Rosarium.

Wij ontvangen de ingevulde bestellijst graag uiterlijk
vrijdag 24 maart retour. Wij verzoeken u het gepaste geld
in een gesloten envelop in te leveren en de lijst voorzien

van naam en groep. De voorkant van de envelop graag ook
voorzien van de naam en het bedrag. 

 
De bestellingen worden in de week van 17 april,
(waarschijnlijk) woensdag 19 april in de klassen

uitgedeeld. De exacte datum wordt via social media
gecommuniceerd. 

 
Met de opbrengst van deze actie hopen we een flinke

bijdrage te leveren aan allerlei activiteiten die op school
worden georganiseerd. 

 
Alvast bedankt! 

Groet, 
Acitiviteiten Commissie Stadskwartier

ORANJEKOEK ACTIE
De kinderen hebben

nog een week om
zoveel mogelijk

Friese Oranjekoeken
te verkopen!

Op de volgende data nemen 
wij de envelop van u aan 
(in de keuken van het
gerechtsgebouw): 

-Maandag 20 mrt  08.15 – 08.30 uur 
-Woensdag 22 mrt  08.15 – 08.30 uur 
-Vrijdag 24 mrt  08:15 – 08:30 uur 



TREFWOORD

TREFWOORD METHODE
LEVENSBESCHOUWELIJKE

VORMING

AGENDA

Vrijdag 24 maart                                             
11.00 uur peuterdans met
juf Roxanne

Maandag 27 maart
theoretisch
verkeersexamen groep 7

Dinsdag 28 maart
praktisch
verkeersexamen groep 7

Woensdag 29 maart De
Grote Rekendag

Donderdag 30 maart
kijkavond 18.00-19.30 uur

Donderdag 13 april 9.00
uur Jeugdappel

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 

= DIT SCHOOLJAAR!!

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)

BASISSCHOOL/KINDCENTRUM
STADSKWARTIER

CATHARINASTRAAT 7, 9 EN 13
7941 JD  MEPPEL

  0522 251076
 

DIRECTIEKCSTADSKWARTIER@KINDPUNT.NL
PCBS-STADSKWARTIER.NL

 
PLUSKINDEROPVANG

0615267632
 
 


