Nieuwsbrief 4

Geachte ouders,

8 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. Vrijdag gaan we dansen!
We beginnen om 11.00 uur.

Bijbelverhalen
Thema: Respecteren

Exodus
( 15 t/m 32)

De Bijbelverhalen gaan
over respect; voor dingen,
natuur en mensen. We
praten over naleven en in
ere houden van regels.
Verhalen die hierbij horen
gaan over het volk in de
woestijn; Bitter water,
kwakkels en manna. Over
Mozes, die God ontmoet
en over het gouden kalf.
Ook de 10 geboden komen
aan de orde.

Schoolfotograaf
Woensdag 30 september en
vrijdag 2 oktober komt de
schoolfotograaf langs. Dit jaar
worden alleen portretfoto’s en
groepsfoto’s gemaakt. De
broertjes -en zusjesfoto’s
worden dit jaar niet gemaakt.

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.

Even voorstellen

Mijn naam is Birgit Strijker en ik ben vierdejaars student
aan de CALO in Zwolle. Voor mijn eindstage kom ik tot
en met eind januari stagelopen op Het Kompas. Hier zal
ik op de woensdag en de donderdag de gymlessen komen
verzorgen. Kinderen beter leren worden in bewegen vind
ik een enorm leuke en mooie uitdaging. Daarom heb ik
erg veel zin in mijn stageperiode en hoop ik dat ik me na
dit schooljaar vakdocent bewegingsonderwijs mag
noemen!

Basketbal
Kennismakingslessen basketbal
Kom jij kennismaken met basketbal? Op 3 woensdagmiddagen organiseert
basketbalvereniging Red Giants kennismakingslessen voor kinderen vanaf 5 jaar t/m
11 jaar. Dit vindt plaats op woensdag 23 september, woensdag 30 september en
woensdag 7 oktober in de Topsporthal Ezinge van 16:00 tot 17:00 uur.
Meedoen is gratis, aanmelden kan via
https://meppelactief.nl/agenda-item/kennismakingslessen-basketbal/

Brieven
Deze week ontvangt u een tweetal belangrijke brieven van school:
# Vandaag gaat de ouderraadpleging over onze lestijden mee. De
oudsten van ieder gezin krijgen de brief op papier mee naar huis.
We vragen u het antwoord uiterlijk 14 september in te leveren bij
de leerkracht van uw kind.
# Vrijdag wordt de brief met daarin de informatie over de
vrijwillige ouderbijdrage verstuurd. Dit gebeurd per mail.

Schoolbibliotheek
We zijn op zoek naar een ouder/ verzorger/ vrijwilliger die het
leuk vindt om te helpen in de schoolbibliotheek. Als
bibliotheekmedewerker helpt u de kinderen bij het inleveren/
uitlenen van boeken, het uitzoeken van een geschikt, leuk
leesboek en het opruimen van de ingeleverde boeken. We zoeken
nog hulp voor de vrijdagmorgen (8.30 - 10.30 uur). Lijkt het u
leuk om ons ‘bibliotheek-team’ te komen versterken dan kunt u
zich opgeven bij Juf Jessica (j.reints@kindpunt.nl) of bij Juf
Annemieke (a.vandervaart@kindpunt.nl). Een keertje
proefdraaien kan natuurlijk ook.

Agenda

11 sept.
: Peuterdans
14-17 sept.
: Ouder-vertel-gesprekken
30 sept + 2 okt. : schoolfotograaf

Met vriendelijke groeten, het team van KC Het Kompas.

