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Geachte ouders,

10 november 2020

We zijn weer begonnen met schoolfruit! Gedurende een half jaar
lang krijgen de kinderen op dinsdag, woensdag en donderdag
fruit op school. Wilt u zelf voor fruit zorgen op maandag en
vrijdag? Op de volgende website kunt u zich aanmelden voor de
wekelijkse schoolfruitnieuwsbrief:
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief

Het fruit van deze week

Bijbelverhalen

Weekopening

Thema: Strijden
Rechters
(6 t/m 9)

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 juf Nienke met haar groep 3 de
weekopening verzorgd. Volgende week zal juf Evelien
met haar 2e groepers de opening verzorgen. Het thema is
“Anders”.

Kindpunt Zuid

Heeft u de flyer van KindPunt Zuid al gezien? Momenteel
wordt er hard gewerkt om de locatie te verbouwen tot een
prachtige kinderopvang locatie. Er zijn nog plaatsen
beschikbaar! Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op
met PlusKinderopvang via 0522-726800 of
info@pluskinderopvang.nl. Op www.pluskinderopvang.nl
vindt u meer informatie.

Kindsupport Meppel
In deze donkere coronatijd, zijn er veel gezinnen die het financieel moeilijk hebben of
krijgen. Zoals u wellicht bekend is, helpt Kindsupport Meppel kinderen die in Meppel
wonen en waarvan de ouders het financieel moeilijk hebben om binnen- en
buitenschoolse activiteiten te vergoeden. Via de link https://youtu.be/he7pWHc8nZw
vindt u meer informatie. Op www.kindsupportmeppel.nl kunt u zich opgeven.

Sinterklaasfeest op vrijdag 4 december
oolontbijt
Sinterklaas is weer in ons land aangekomen. In de
klassen volgen we dagelijks alle gebeurtenissen van de
Sint via het Sinterklaasjournaal van de NTR. Ook dit
jaar zal de Sint weer een bezoek brengen aan onze
school. Helaas dit jaar niet met een gezamenlijke
aankomst buiten. Gezien alle maatregelen i.v.m. Corona
is dit helaas niet mogelijk. De kinderen starten deze dag
gewoon in hun eigen klas. Sinterklaas en Piet zullen
aanwezig zijn op het podium in ons speellokaal, waar
alle groepen hem om de beurt zullen bezoeken. Daar
vieren we op gepaste afstand een gezellig feestje met
Sint en Piet. We hanteren deze dag de gewone
schooltijden. We gaan er ondanks alle maatregelen vast
en zeker een fantastisch Sinterklaasfeest van maken met
de kinderen!

Agenda
17 november
24 november
24 november
4 december

: Weekopening groep 2A
: Weekopening groep 6A
: Schoen zetten
: Sinterklaas op school

Met vriendelijke groeten, het team van KC Het Kompas.

