Nieuwsbrief 1
18 augustus 2020

Geachte ouders,
Zo, de kop is er weer af! Best heel spannend, maar het
bruist direct weer in school. Veel nieuwe gezichtjes in de
groepen 1, meerdere nieuwe gezichten in de andere groepen
en verscheidene nieuwe collega’s; juf Talita, juf Doortje,
meester Luuk en meester Bas.
We wensen alle nieuwkomers een hele fijne tijd op Het
Kompas.

Bijbelverhalen
Marcus
Lucas

We beginnen het schooljaar
met een startweek. In deze
week staan de volgende
verhalen centraal:
# Bijbelverhaal onderbouw:
Mensen helpen
(Marcus 1, 14-20)
# Bijbelverhaal middenbouw:
Het mosterdzaadje
(Lucas 17, 5-6)
# Bijbelverhaal bovenbouw:
Een verhaal dat niet kan
(Lucas 13, 18-19)

Schoolbibliotheek
We zijn op zoek naar een ouder/ verzorger/ vrijwilliger
die het leuk vindt om te helpen in de schoolbibliotheek.
Als bibliotheekmedewerker helpt u de kinderen bij het
inleveren/ uitlenen van boeken, het uitzoeken van een
geschikt, leuk leesboek en het opruimen van de
ingeleverde boeken. We zoeken nog hulp voor
de maandagmiddag (13.00-14.30 uur). Lijkt het u leuk om
ons ‘bibliotheek-team’ te komen versterken
dan kunt u zich opgeven bij Juf Jessica
(j.reints@kindpunt.nl) of bij Juf Annemieke
(a.vandervaart@kindpunt.nl). Een keertje
proefdraaien kan natuurlijk ook.

Bewegingsonderwijs
De gemeente Meppel heeft tijdens de zomervakantie geïnventariseerd of alle
gemeentelijke binnensportaccommodaties kunnen voldoen aan de gestelde
richtlijnen. Daaruit is gebleken dat sporthal ‘Het Palet’ vanaf maandag 17 augustus
weer gebruikt mag worden. Dit natuurlijk wel met inachtneming van de landelijke
richtlijnen. Naast de landelijke richtlijnen heeft de gemeente Meppel aanvullende
gebruiksvoorwaarden opgesteld. Ook deze gebruiksvoorwaarden zullen we zoveel
mogelijk volgen. De KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke
Opvoeding) heeft ook een protocol opgesteld waarbij meer gekeken wordt naar de
uitvoering van de gymlessen. Hieronder in het kort de belangrijkste richtlijnen op
een rij:
- Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar in acht te nemen.
- Als docent wel 1,5 meter afstand houden tot de leerling en medewerkers
onderling.
- Kleedkamers mogen gebruikt worden (niet douchen).
- Voor en na de gymles handen wassen. Er staan hygiënezuilen.
- Een volgende klas betreedt de zaal pas als de vorige klas de zaal heeft verlaten.
- Na afloop van de gymlessen worden de materialen gereinigd.
- Toiletbezoek in de sporthal dient tot een minimum beperkt te worden.
- Bewegingsactiviteiten waar fysiek contact en fysieke leerhulp van de docent
voorwaardelijk is (bijvoorbeeld bij vangen, stoeien en acrobatiek) worden
beperkt.
We proberen zoveel mogelijk een balans te vinden tussen het naleven van alle
gestelde richtlijnen/gebruiksvoorwaarden en de praktische uitvoerbaarheid. Daarbij
doen we ons uiterste best om het bewegingsonderwijs op een veilige en verantwoorde
manier mogelijk te maken.

Informatie avond
Even noteren in uw agenda… Op dinsdag 1 september is de
informatieavond. Tijdens deze avond krijgt u informatie over
onze plannen voor het komende schooljaar en kunt u
kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind(eren).
Tot zover niets nieuws; de uitvoering wordt echter een
Corona variant. Ook tijdens de informatieavond zijn er geen
ouders in de school. Iedere jaargroep maakt een
introductievideo over de bijzonderheden van dat specifieke
leerjaar; een filmpje van de groepen 3, van de groepen 4,
enz. Vragen kunt u diezelfde avond digitaal stellen, waarna
de leerkracht contact met u zoekt. De komende weken krijgt
u verdere uitleg over deze digitale info avond.

Startweek Kanjertraining

In deze eerste week van het schooljaar zal er in
de klassen extra veel aandacht zijn voor de
kanjertraining. We volgen de startweek die de
kanjermethode aanbiedt. De week bevat een aantal
basiselementen van de Kanjertraining zodat er
een duidelijk fundament wordt neergelegd waarop
kan worden voortgebouwd.
De onderdelen uit de startweek zullen verder in
het jaar terugkomen in de speciaal daarvoor ontwikkelde lessen, maar ook tijdens de pauzes en in de wandelgangen zal er aangesloten
worden op de ‘Kanjerafspraken’ en spreken we de ‘Kanjertaal’. Tijdens de
Kanjerlessen zal er langzaam meer verdieping komen op de verschillende onderdelen.
In de bijlage is de folder voor ouders toegevoegd waarin de kanjertraining wordt
uitgelegd.

Afscheid

In de vakantie heeft de school kennisgenomen van het overlijden van Conny de Vries,
moeder van Amber en Annemarijn, echtgenoot van Egbert. Het was niet geheel
onverwacht dat dit gebeurde; Conny was al enige tijd ziek en herstel bleek niet meer
mogelijk.
In een bijzonder mooie dienst en in besloten kring is afscheid genomen van haar.
Daarbij mochten ook vertegenwoordigers van de school aanwezig zijn. Daar zijn we
dankbaar voor.
Als school hebben we de gewoonte om ook op school hier aandacht aan te besteden.
Dat gaat natuurlijk in overleg met betrokkenen.
Annemarijn heeft gisteren, samen met juf Annemarie, een gedenkhoek ingericht.
Daar ligt ook een boek waarin leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers iets in
kunnen schrijven.
In de klassen zal er op gepaste wijze aandacht gegeven worden aan deze gedenkhoek
en de functie daarvan. Voor u, als ouders/verzorgers, is dat wat lastiger. We hebben
immers gemeld dat we, in het kader van preventie, ouders en verzorgers liever niet
‘onnodig’ in school ontvangen.
Toch kunnen we ons voorstellen dat u hierin ook een rol wilt spelen. We vinden het
ook belangrijk om hier handen en voeten aan te geven. Daarom hebben we het
volgende bedacht: Als u uw gedachten/woorden op papier meegeeft aan uw
kind(eren), dan kunnen zij dit (namens u) in het boek plakken.
Op deze wijze kunnen we in deze bijzondere tijd toch aandacht aan elkaar blijven
besteden.
We nodigen alle leerlingen, leerkrachten en ouders uit om gebruik te maken van deze
gedenkhoek.

Swim2Play
De zwemlessen van Swim2Play starten weer. Om deze lessen veilig te laten verlopen
heeft zwembad Hesselingen een Corona protocol opgesteld. Dit protocol vindt u in de
bijlage van de nieuwsbrief. Het rooster ziet er als volgt uit:

Agenda
1 sept.

: Info avond

Met vriendelijke groeten, het team van KC Het Kompas.

