Nieuwsbrief 14

Geachte ouders,

24 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
Onze leverancier

Het fruit van deze week

Bijbelverhalen
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?

Vertrek juf Talita
M.i.v. 1 december gaat juf Talita vertrekken. Juf Talita
werkt bij ons op maandagen en dinsdagen in de groepen
4. Talita heeft een andere werkgever gevonden dichter
bij haar woonplaats en kan gaan werken op een kleinere
school in haar woonplaats. Dat is voor juf Talita zeer
aantrekkelijk. Natuurlijk vinden we het jammer dat juf
Talita besloten heeft om een nieuwe baan te accepteren.
Maar tevens is er begrip voor haar keuzes. We wensen
juf Talita heeft veel succes op haar nieuwe school.
Ondanks de korte periode waarin ze op onze school
werkzaam was zijn we ervan overtuigd dat de nieuwe
school blij is met deze goede leerkracht. Er past ons dan
ook alleen maar te zeggen: “Dank je wel voor jouw inzet
op onze school en heel veel geluk in je nieuwe
werkkring. Het ga je goed”.

Bibliotheek
Kijkt jouw kind graag filmpjes op TikTok en ben jij juist van de generatie Tik Tak? Tja,
dan is het niet zo gek dat het een beetje lastig kan zijn om toe te treden tot de
belevingswereld van je kind. Kinderen groeien immers midden in deze digitale tijdperk
op en als ouder kun je dan tegen wat hobbels aanlopen. Om grip te krijgen op die
hobbels organiseren wij samen met Jacqueline Kleijer en Els van Barneveld van Bureau
Jeugd & Media een bijzondere ouderavond, namelijk een in de vorm van een pubquiz.
Tijdens de pubquiz komen vragen over privacy, sociale media, cyberpesten en nog veel
meer aan bod. Er zijn in totaal drie rondes en tussendoor delen Jacqueline en Els hun
kennis over mediagebruik in combinatie met kinderen. Ook krijg je handvatten mee om
thuis de juiste balans te vinden.

Wie
: Ouders met kinderen onder de 12 jaar
Hoe
: Je strijdt tegen andere ouders. Er zijn geen teams.
Wanneer : 25 november
Hoe laat
: Vanaf 20.00 tot 21:30 uur
Meld je online aan: https://www.bibliothekendrenthe.nl/pubquiz

Kassabon actie
Bij boekhandel Riemer-Barth en bij Bruna
was ook dit jaar weer een spaaractie. Van
20% van het totaalbedrag van alle
ingeleverde kassabonnen ontvangen we
als school een tegoed om boeken voor de
schoolbibliotheek uit te kunnen zoeken.
Wat fijn dat er zoveel bonnen zijn
ingeleverd, we hebben weer een aantal
mooie boeken kunnen aanschaffen.

MeppelActief
Kaboutersport
In januari wordt er weer gestart met kaboutersport.
Nu in samenwerking met FC Meppel Gymnastiek.
Op dinsdagmiddag van 15:15 uur tot 16:00 uur zijn
kinderen uit de groepen 1 en 2 van harte welkom. De kaboutersport wordt gegeven in
gymzaal Oosterboer. Inschrijven vooraf is verplicht (www.meppelactief.nl) en
deelname bedraagt €10,- voor de 7 lessen. In de bijlage vinden jullie een poster om te
verspreiden.

Nijntje Beweegdiploma
In de wijk Haveltermade (Sporthal de Aanloop) en in het centrum
(gymzaal Marijkestraat) wordt het ‘Nijntje Beweegdiploma’ door
FC Meppel Gymnastiek aangeboden. Het ‘Nijntje
Beweegdiploma’ is een serie beweeglessen waarin je kind
wekelijks speelplezier heeft en op hetzelfde moment alle essentiële
basisvormen van bewegen leert. Kortom, het is een combinatie van
plezier met een flinke dosis gezonde ontwikkeling. Het is voor
kinderen van 2 t/m 6 jaar. Het programma is zorgvuldig
samengesteld door de KNGU en wordt alleen gegeven door speciaal opgeleide trainers.
In de bijlage vinden jullie een PDF bestand met meer informatie of kijk op
http://www.fcmeppelgymnastiek.nl/.

Agenda
4 december
18 december

: Sinterklaas op school
: Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij

Met vriendelijke groeten, het team van KC Het Kompas.

