Nieuwsbrief 15

Geachte ouders,

1 december 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?

Ouderbijdrage
Ieder jaar vraagt de AC alle ouders de vrijwillige
ouderbijdrage over te maken. Dit jaar is dat voor het
eerst digitaal gebeurd. Wellicht is dit aan uw aandacht
ontsnapt. Wij willen u vragen, als u nog niet heeft
betaald, de voor uw kind(eren) vastgestelde bedragen
over te maken:
€ 23,50 voor het oudste kind,
€ 18,00 voor het tweede kind en
€ 12,50 voor elk volgend kind,
Wil u hiervoor rekeningnummer het volgende nummer
gebruiken?
IBAN NL78 RABO 0122.03.51.27
t.n.v. activiteitencommissie KC Het
Kompas.
o.v.v. naam en groep van uw kind(eren).

Sinterklaasfeest vrijdag 4 december
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!
Bellen met Sinterklaas
Zoals iedereen weet is Sinterklaas weer in Nederland
aangekomen samen met zijn pieten. Maar helaas heeft
er geen intocht plaatsgevonden hier in Meppel door
COVID-19. En daarom hebben verschillende mensen
het idee opgevat om met Sinterklaas in gesprek gegaan.
We gaan op zaterdag 5 december om 13:00 live op You
Tube van RTV Meppel.
Het volgende verhaal hoort hierbij:
Sinterklaas is ook dit jaar weer in Meppel aangekomen. De burgemeester heeft hem al
ontvangen maar vond wel dat Sint dit jaar wat weinig pieten bij zich had. Door de
Covid crisis zijn Sint en zijn Pieten met verschillende boten naar Nederland gekomen
om de anderhalve meter in acht te nemen. Niet alle boten konden de weg naar Meppel
makkelijk vinden en nu op pakjesavond heeft de Sint nog niet al zijn pieten gevonden.
Eén Piet komt op zaterdag 5 december samen met hem in de studio om de kinderen van
Meppel te vragen om hulp. Vanaf 13.00 uur zal Sint in een laatste poging, op de tv en
social media, de kinderen van Meppel om hulp vragen. Hebben zij de pieten al in
Meppel gezien?
Als er kinderen zijn die in de uitzending willen helpen dan kunnen ze een mailtje sturen
naar sinterklaasmeppel2020@gmail.com . Misschien belt Sinterklaas dan jou
rechtstreeks in de televisie-uitzending en roept jouw hulp in om samen de pieten te
vinden. Ook is er in de uitzending contact met diverse reporters die in de binnenstad
van Meppel op zoek gaan naar de vermiste pieten.
De kinderen die Sinterklaas helpen om de pieten te vinden krijgen misschien wel een
extra presentje dat de pieten dan persoonlijk langs komen brengen, zet daarom in je
mailtje in ieder geval je adres of telefoonnummer zodat piet contact met je op kan
nemen.

Even voorstellen
Mijn naam is Carmen Dekker en ik zal vanaf januari de
leerkracht zijn van groep 1C. Ik werk van maandag t/m
donderdag. Behalve leerkracht ben ik ook dansdocent, in die
hoedanigheid geef ik danslessen voor kinderen van 3,5 jaar t/m
19 jaar. Ik ben enthousiast om met de kleuters van deze groep
aan de slag te gaan en kijk heel erg uit naar aankomend half
jaar. Heb je vragen, voel je vrij om bij mij aan te kloppen!

Jeugdzwemmen
De komende weken is er op de zaterdagmiddag
jeugdzwemmen. Deze activiteit is voor kinderen t/m
17 jaar (i.b.v. zwemdiploma). Jeugdzwemmen duurt
van 13.30 tot 16.30 uur Reserveer je bezoek op:
https://www.supersaas.nl/schedule/badhesselingen/.
Volwassenen kunnen eventueel begeleiden tot aan de
receptie, maar mogen niet mee naar binnen. Helaas
Kunt ook niet blijven wachten in de accommodatie.
Tijdens deze activiteit is de horeca gesloten. De entree
is € 5,50 of af te boeken van een badenkaart.

Kindpunt. Zuid

Zoals u wellicht al heeft gezien vordert de verbouwing van de
zuidvleugel van Dingstede naar Kindpunt. Zuid gestaag. Maandag 4 januari hopen we de deuren te openen. Inmiddels is
duidelijk hoe de personele bezetting van deze kinderopvang er
uit zal gaan zien. In de bijlage stellen Anouk, Marjanne, Christian en Danique zich voor.

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.

