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Geachte ouders,

17 november 2020

Vorige week zijn we 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: Aanpassen
Ruth

De Bijbelverhalen gaan
over wel of niet aanpassen.
Verhalen die hierbij horen
gaan over Ruth. We praten
over aanpassen aan de
groep of jezelf blijven.
Blijf je bij je eigen
identiteit?

Vandaag heeft juf Evelien met haar groep 2 de
weekopening verzorgd. Volgende week zal meester
Reinier met zijn 8e
groepers de opening
verzorgen. Het thema
is “Waarom passen
mensen zich aan?”.

Sinterklaasinstuif
Ook dit jaar gaan we een Sinterklaasinstuif
organiseren. Door de corona maatregelen
kan dit helaas niet fysiek, maar
online komen er leuke
thuisactiviteiten. In
de bijlage vindt
u een overzicht.

MeppelActief
Wijksport
Volgende week zijn de laatste wijksportmomenten van 2020. Iedereen uit groep 3 t/m
8 kan nog een laatste keer mee doen voor de winterstop. Het is gratis en aanmelden is
niet nodig!
Maandag 23 november, 15:00-16:00, in Ezinge op het gras- en speelveld bij de
Papaverstraat.
Dinsdag 24 november, 15:00-16:00, in Haveltermade op het Troelstraplein.
Donderdag 26 november, 15:00-16:00, in Westerstouwe op het gras- en speelveld
tussen de Frans Halsstraat en de Leghorn.
Vanaf maandag 30 november hebben we met de wijksport een winterstop. Vanaf
maart 2021 zal er weer wijksport worden aangeboden. In de tussenliggende maanden
organiseren we andere leuke activiteiten. Houdt daarvoor
de website en Facebookpagina van Meppel Actief &
Gezond, goed in de gaten!
Pieteninstuiven
De pieteninstuif is voor kinderen uit de groepen 1,2 en 3. De kinderen gaan tijdens de
instuif verschillende pietengymnastiek activiteiten doen om een pietendiploma te
verdienen.
Deelname is gratis en aanmelden is verplicht via de website Meppel Actief:
https://meppelactief.nl/agenda/.
Vol = Vol.
Maandag 30 november in sporthal De Aanloop.
Dinsdag 1 december in sporthal Het Erf.
Woensdag 2 december in sporthal De Eendracht in Nijeveen.
Donderdag 3 december in sporthal Koedijkslanden.
De pieteninstuif is in verband met de corona maatregelen
verdeeld in 2 blokken: 15:00 - 15:40 uur en 15:50 - 16:30 uur.

Agenda
24 november
24 november
4 december
18 december

: Weekopening groep 8A
: Schoen zetten
: Sinterklaas op school
: Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij

Met vriendelijke groeten, het team van KC Het Kompas.

