Nieuwsbrief 5

Geachte ouders,

15 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 en meester Christian zijn afwisselend de
leerkrachten. Deze activiteiten zijn gratis en vooraf opgeven
is niet nodig. Vrijdag gaan we gymmen!
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.

Weekopeningen
Vandaag zijn we weer gestart met de weekopeningen.
Helaas voorlopig zonder de aanwezigheid van u, als
ouders. Meester Jan en zijn 8e groepers beten het spits af.
Volgende week zal meester Arjan met zijn groep de
opening verzorgen. Het thema zal “respect” zijn.

Kinderpostzegels
Elk jaar zetten duizenden
basisschoolkinderen zich in zodat andere
kinderen het beter krijgen. Ze gaan langs
de deuren om kinderpostzegels en andere
leuke producten te verkopen. En dat al
generaties lang. Ook wij doen dit jaar
weer mee. In de bijlage vindt u alle
informatie over de Kinderpostzegelactie
2020.

Even voorstellen

Inmiddels zijn we vier weken aan het werk en is het de hoogste
tijd om mijzelf voor te stellen. Mijn naam is Doortje Barten,
geboren en getogen in Meppel, getrouwd, moeder van drie
volwassen kinderen en woonachtig in de Oosterboer. Al toen
ikzelf op de basisschool (Beatrixschool) zat wist ik al dat ik juf
wilde worden. In de tijd dat ik (af)studeerde was er een groot
overschot aan leerkrachten en was er nauwelijks werk te vinden.
Gelukkig is het voor mij zo gelopen dat ik aan de slag mocht op de Anne Frankschool,
die toen net bestond. Ik kijk met plezier terug op de vele jaren die ik daar heb gewerkt.
Het is goed om je horizon te blijven verbreden en daarom ben ik heel blij dat ik nu, op
KC Het Kompas mag werken. Als leerkracht van groep 4b heb ik al vier heel fijne
weken gehad. Ik hoop dat er nog vele volgen. De start was bijzonder, een groep
kinderen onder je hoede krijgen en de ouders niet kunnen begroeten. Dit komt hoop ik
in de loop van het schooljaar goed, op welke manier dan ook. De foto naast dit stukje
past wel bij het ‘juffenpraatje’😊. Nu zit het juf zijn in me, maar in mijn vrije tijd doe
ik ook graag andere dingen. Ik ben onder andere graag creatief bezig, houd van
kamperen en ben actief in de gymzaal. Wie ook betrokken is bij
gymnastiek/turnen/acrogym, loopt de kans me tijdens een wedstrijd in Meppel en
omstreken tegen te komen. Ik houd van denken in kansen en mogelijkheden. Die
uitdaging zie ik mijn werk en wil ik ook graag aan kinderen meegeven. Probeer maar,
kies maar, ontdek, maak fouten, leer, speel, geniet, vertrouw, val om en sta weer op.
Elke dag weer een nieuwe kans.

Open dag- 23 september
Op woensdag 23 september in er een OPEN DAG
op kindcentrum Het Kompas. We doen dit in het
kader van de week van het kindcentrum. Bent u
zich aan het oriënteren op een basisschool voor
uw kind(eren)? U bent van harte welkom op 23
september tussen 9.00-12.00 uur en tussen 18.0020.00 uur. Natuurlijk is er tijd om met elkaar
kennis te maken, vragen te stellen. Daarnaast
laten we u graag zien hoe ons onderwijs er uit ziet
door een kijkje te nemen in de klassen. In de
speellokalen is een kleine ‘speeltuin’ ingericht
voor de kinderen. Graag tot ziens.

VVN- Op de fiets naar school

Op de fiets naar school maakt de buurt blijer. Je kent het vast wel: drukte bij de
basisschool als de kinderen gebracht en opgehaald worden. Overal kinderen, ouders,
fietsers en automobilisten. Hoe fijn zou het zijn als het overzichtelijker, rustiger én
veiliger voor de kinderen wordt. Daarom roepen wij ouders en kinderen op: kom
lopend of op de fiets naar school. Zo wordt de schoolomgeving veiliger en doen
kinderen belangrijke verkeerservaring op. Voor meer informatie over deze actie van
VVN, klik hier.

Agenda

14-17 sept.
18 sept.
22 sept.
23 sept.
30 sept + 2 okt.

: Ouder-vertel-gesprekken
: Peutergym
: Weekopening groep 5C
: Open dag
: Schoolfotograaf

Met vriendelijke groeten, het team van KC Het Kompas.

