Nieuwsbrief 3

Geachte ouders,

1 september 2020

Elke vrijdag kunnen de peuters 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 starten vrijdag met gym.
We beginnen om 11.00 uur.

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.

Informatieavond
Vanavond houden we de informatieavond. Dit jaar
kunt de informatie over de jaargroepen via filmpjes op
onze website bekijken. Via de link:
https://kindcentrumhetkompas.nl/informatie-avond
kunt u vanaf 18.00 uur de filmpjes van alle jaargroepen bekijken. Eventuele vragen stelt u per mail
aan de betreffende leerkracht.

Informatieavond 2020

Ouder-vertel-gesprekken
Zoals ieder schooljaar stellen we u ook dit jaar in de
gelegenheid aan het begin van het schooljaar met de
leerkracht over uw kind te spreken. In de week van
14 t/m 17 september is er voor u de mogelijkheid om,
tijdens de ouder-vertel-gesprekken, extra informatie
over uw kind te geven. In de loop van deze week
ontvangt u per mail verdere uitleg over deze gesprekken.

Basketbal
Lijkt het je leuk om het spelletje basketbal een keer uit te proberen en zit je op de
basisschool?
Red Giants organiseert een drietal kennismakingstrainingen voor bassischool kinderen
op de woensdagmiddag.
Wanneer: woensdag 23, 30 september en 7 oktober 2020
Waar: Topsporthal Ezinge (ouders kunnen blijven kijken op de tribune of in de kantine)
Tijd: van 16.00 - 17.00 uur
Opgeven kan via de website van Meppel Actief.
Kun je niet op de woensdag maar zou je toch graag een keer mee willen trainen? Onze
jongste jeugd traint iedere maandag en donderdag van 17.30 - 18.30 uur in Topsporthal
Ezinge. U kunt contact opnemen via ledenadministratie@redgiants.nl om een afspraak
te maken. De kennismakingstrainingen zijn GRATIS.
Dit is de link naar aanmeldingspagina van Meppel actief:
https://meppelactief.nl/agenda-item/kennismakingslessen-basketbal/

Nationale Sportweek

Meppel Actief & Gezond organiseert in samenwerking met
Volleybalvereniging Meppel AZ een volleybalactiviteit op 17
september. Kinderen uit groep 3 t/m 6 zijn van harte welkom
voor een gezellige en sportieve middag. De activiteit vindt plaats
van 15:30 tot 17:00 in Sporthal Koedijkslanden. Aanmelden kan
via: https://meppelactief.nl/agenda-item/volleybal-activiteit/

Tijdens de Nationale Sportweek is er een tweetal leuke sportactiviteiten:
Donderdag 24 september
Dansen
Groep 3 t/m 8
15:30 – 17:30 uur (je wordt 1 uur ingedeeld 15:30 – 16:30 of 16:30 – 17:30 uur)
Aanmelden: https://meppelactief.nl/agenda-item/streetdance-bij-easy-active/
Vrijdag 25 september
Karate
Vanaf 8 jaar
17:00 – 19:00 uur (je wordt 1 uur ingedeeld 17:00 – 18:00 of 18:00 – 19:00 uur)
Aanmelden: https://meppelactief.nl/agenda-item/karate-bij-easy-active/

(P)luiscontrole

In verband met de bijzondere tijd waarin we leven
vinden we het niet verstandig om behulpzame ouders
in school te vragen voor de (p)luiscontrole. Om die
reden willen we u dringend vragen om zelf uw
kind(eren) te controleren op hoofdluis. Mogen we op u
rekenen? Het is in het belang van alle kinderen.
Bij voorbaat dank

Ouderraadpleging
Directie en MR hechten waarde aan het raadplegen van
ouders. Zeker m.b.t. de schooltijden zoals die nu gebruikt
worden. Zoals vorig cursusjaar al aangegeven zult u
binnenkort een ouderraadpleging c.q. stemformulier
ontvangen (via uw kind) waarin u uw standpunt kenbaar kunt
maken aan ons. We waarderen het zeer als u hierin thuis uw
kinderen betrekt. De raadpleging zal ‘op papier’ plaatsvinden
met een begeleidend schrijven. Wij hopen en verwachten dat
u hierop reageert.

Agenda
1 sept.
4 sept.
11 sept.
14-17 sept.

: Info avond
: Peutergym
: Peuterdans
: Ouder-vertel-gesprekken

Met vriendelijke groeten, het team van KC Het Kompas.

