Nieuwsbrief 10

Geachte ouders,

27 oktober 2020

We gaan dit schooljaar weer meedoen
met schoolfruit. Dit betekent dat de
kinderen, gedurende een half jaar, elke
week drie stuks fruit krijgen op school.
Over twee weken verwachten we de
eerste levering. Wilt u wekelijks op de
hoogte zijn welk fruit wordt geleverd? U kunt zich via deze link
aanmelden voor de nieuwsbrief:
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief

Bijbelverhalen
Thema: Strijden
Rechters
(6 t/m 9)

Weekopening
De Bijbelverhalen gaan
over strijden, vechten,
sporten, winnen en
verliezen.
Verhalen die hierbij horen
gaan over Gideon. We
stellen kritische vragen
over strijd en wedijver. We
praten over hoe om te gaan
met conflicten.

Vandaag heeft meester Jaap met zijn groep 7 de weekopening verzorgd. Volgende week zal juf Monica met
haar 5e groepers de opening verzorgen. Het thema is
“Strijden”.

Even voorstellen: Wijkagenten

Mijn naam is Miranda Mulder, ik ben jeugdagent in Meppel.
Ik werk voornamelijk preventief en houdt mij bezig met vroeg
signalering. Ik vind het belangrijk dat ik de jeugd op jonge
leeftijd leer kennen en dat de jeugd ook mij kent. Ik ben veel
op straat aanwezig.
Ik ben er om jongeren te helpen waar nodig, maar ik spreek ook
jongeren aan op straat waar hun gedrag ontoelaatbaar is. Ik
betrek ouders hier ook bij. Zo kan ik de jeugd aanspreken bij
naam en haal ze uit de anonimiteit, waar nodig. Ik heb de laatste
jaren gemerkt dat goed werkt.
Ik heb contact met basis- en middelbare scholen om casussen te bespreken. Ook geef ik
voorlichting op scholen, bijv. over het gevaar en de gevolgen op sociale media.
De afgelopen jaren hebben we een leuk project gedraaid met de politiekids in de wijk.
Dit gaat een vervolg krijgen.
Ik ben bereikbaar op 0900 – 8844 of via de mail miranda.l.mulder@politie.nl

Mijn naam is Erik Roenhorst, wijkagent in Koedijkslanden, Berggierslanden en Slingenberg. Ik ben als
wijkagent de vooruitgeschoven post namens de politie en
het aanspreekpunt voor bewoners en organisaties zoals de
scholen.
Ik hou met bezig met allerlei (politie)zaken in de wijk in
de breedste zin van het woord. Ik ben onderdeel van het
wijkteam waar onder andere de gemeente, woonconcept
en welzijn zijn vertegenwoordigd.
Normaal is er op dinsdagmiddag om 16.00 uur een
inloopspreekuur bij de Koeberg waar ik aanwezig ben. Helaas is dit nu door de corona
niet mogelijk maar zal daarna zeker weer van start gaan.
Ook ben ik zelf regelmatig te vinden in de wijk.
Ik ben bereikbaar via 0900-8844 / erik.roenhorst@politie.nl

Sint Maarten
Een leuke tijd voor kinderen breekt bijna aan: Sint
Maarten, Sinterklaas en Kerst. Het zou toch jammer
zijn dat bepaalde tradities verdwijnen i.v.m. Corona.
Er is al zoveel niet mogelijk…. Laten we ons best
doen om het anders te organiseren waar het kan,
rekening houdend met de door de overheid gestelde
richtlijnen.
Zo staat binnenkort het kinderfeest van Sint Maarten letterlijk en figuurlijk voor de
deur. We weten dat dit feest heel graag gevierd wordt door de kinderen. Mogelijk weet
u dat ook nog van uw eigen kinderjaren.
Toch zal het in deze tijden wel logisch zijn dat er bij sommige huizen niet opengedaan
wordt i.v.m. de angst voor besmetting. Op Facebook gaat een bericht rond wat we
graag onder uw aandacht brengen. Het is een simpele oplossing voor iedereen en
voorkomt teleurstellingen.
We roepen iedereen op om tijdens Sint Maarten een kaarsje/lampje/lampion neer te
zetten in de vensterbank. Zo weten kinderen waar ze dan aan mogen bellen. Doet u
mee…. ? Juist om kinderen in deze tijd een onvergetelijke Sint-Maarten-tocht te
geven…..
Extra informatie.
De school gaat niet beslissen of kinderen hieraan deel nemen. Dat is echt aan u als
ouders/verzorgers. We gaan in de onderbouw wel met de leerlingen lampions maken.
Net als andere jaren nemen de leerlingen deze mee naar huis.
We (team en activiteitencommissie) zijn ook al aan het nadenken
hoe we het Sinterklaasfeest zo goed en zo veilig mogelijk kunnen
organiseren. Het zal dus anders zijn dan ‘normaal’. Maar we doen
onze uiterste best om dit kinderfeest door te laten gaan. We houden
u op de hoogte.
Agenda
3 november
10 november
17 november

: Weekopening groep 5A
: Weekopening groep 3B
: Weekopening groep 2A

Met vriendelijke groeten, het team van KC Het Kompas.

