Nieuwsbrief 2

Geachte ouders,

25 augustus 2020

Elke vrijdag kunnen de peuters wederom kennismaken met
KC Het Kompas en gelijktijdig werken aan een goede
motoriek. De ene week gaan we gymmen en de andere
week dansen. Juf Monique, meester Gerrit en meester
Christian zijn afwisselend de leerkrachten. Deze activiteiten
zijn gratis en vooraf opgeven is niet nodig. We gymmen en
dansen op:
Vrijdagmorgen om 11.00 uur.
We starten vrijdag 4 september met gym.
In de bijlage vindt u de folder met alle data.

Bijbelverhalen
Thema: Overgaan

Exodus
( 5 t/m 14)

De Bijbelverhalen gaan
over overgaan van een
oude naar een nieuwe
omgeving, van vertrouwd
naar vreemd. We praten
over de verrassing van het
onbekende.

Verhalen die hierbij horen
gaan over Mozes bij de
farao, de tien plagen en de
doortocht door de Rode
Zee.

Raad van toezicht

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk
Elke maandag is Helenni Tsirakos ,
schoolmaatschappelijk werker, op school
aanwezig. Het School Maatschappelijk Werk biedt
professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4
tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan met of het
oplossen van verschillende problemen. Het
inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker
gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het initiatief
uitgaan van de interne begeleider of de leerkracht,
maar ook ouders kunnen, als ze dat nodig vinden,
rechtstreeks contact opnemen met de
schoolmaatschappelijk werker.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u
toenadering zoekt tot het schoolmaatschappelijk
werk. Veel voorkomende thema’s zijn

weerbaarheid, het omgaan met boze
buien, omgaan met echtscheiding en
onzekerheid.
De insteek van het schoolmaatschappelijk werk is een

laagdrempelige en vertrouwde omgeving te
Aanwezigheid
Aanwezigheid:
maandag . U kunt
binnenlopen, bellen of mailen:
Helenni Tsirakos
Telefoon: 0622389003
E-mail: h.tsirakos@welzijnmw.nl
Tijdens schoolvakanties en buiten schooltijden is er altijd
iemand van het School Maatschappelijk Werk bereikbaar
via:
Welzijn MensenWerk: T 085-273 14 44

bieden waar er gewerkt wordt aan het zelfstandig
oplossen van problemen. Vaak is de begeleiding
kortdurend. Er kunnen gesprekken met de kinderen
gevoerd worden, maar ook ouders kunnen hier terecht
met opvoedingsvragen.
De schoolmaatschappelijk werker kan doorverwijzen
wanneer meer hulp passend is. Vanaf januari 2015 gaan
verwijzingen via de gemeente Meppel. Zonder
toestemming verstrekt het School Maatschappelijk Werk
geen informatie over u aan derden. Bovendien heeft u
altijd het recht om uw eigen gegevens in te zien.

Kennismaken met muziek
Cursus ‘Kennismaken met muziek’ voor kinderen uit groep 3 en 4
Houdt uw kind van zingen en spelletjes doen? Zoekt u muziekles voor uw kind? Dan is
deze eenjarige cursus misschien iets voor uw kind.
Leren en plezier hebben gaan samen
Op een makkelijke en speelse manier wordt, door te zingen en te bewegen, een goede
muzikale basis gelegd als inleiding in de wereld van de muziek. Hiermee zal uw kind
later makkelijker een instrument kunnen gaan spelen of solo gaan zingen.
Het gaat in de lessen om het oefenen en ontwikkelen van stemgebruik, ritme- en
maatgevoel, het notenschrift, muzikaal gehoor, zelfvertrouwen om zich te laten horen,
samen kunnen werken en vooral plezier hebben in het maken van muziek.
Wekelijkse les
Eén keer in de week komen de kinderen in een kleine groep naar de muziekles van 45
minuten gedurende 35 weken. De lessen beginnen halverwege september. Op 12 of 13
december 2020 nemen de kinderen deel aan een concert. Het jaar wordt eind juni
afgesloten met een zomerconcert voor ouders en belangstellenden.
Praktische zaken
De kosten zijn € 180,- , aan het begin van de cursus te voldoen. Verder hebben de
kinderen een lege 23 rings multomap nodig.
# Op donderdag wordt de cursus gegeven in Meppel.
Vledderstraat 20, van 16.00 tot 16.45 u. Start op 17 september.
# Op vrijdag wordt de cursus gegeven in Zuidwolde.
In de Boerhoorn, Oosterweg 14, van 15:45 tot 16.30 u. Start 18 september.
De lessen worden gegeven door de ervaren zangeres en dirigent Ceciel van der Zee van
de Stichting Koorschool Viva la Musica.
Voor informatie of opgave: kennismakenmetmuziek@koorschoolvivalamusica.nl
Ceciel van der Zee: 0522-44267244

Wijksport
Voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8 start 1 september de
wijksport. Op de maandag in de wijk Oosterboer, dinsdag in
Haveltermade en donderdag in Koedijkslanden/Westerstouwe.
Alle wijksport momenten zijn van 15.00 tot 16.00. Aanmelden
is niet nodig.
In de bijlage vindt u meer informatie over de wijksport.

Agenda
1 sept. : Info avond
4 sept. : Peutergym

Met vriendelijke groeten, het team van KC Het Kompas.

