
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) 

 

Met een goed gevoel kijken we terug op onze eerste schoolweek.  

De wijze waarop leerlingen naar binnen gaan is (in vergelijk met vorig cursusjaar) iets 

veranderd. U heeft daarover informatie voor de start van het schooljaar ontvangen.  

We merken dat zowel ouders als leerkrachten aangeven blij te zijn met de gemaakte 

keuzes hierin.  

Het vriendelijke verzoek is om de leerlingen niet te vroeg naar school te laten gaan. De 

deuren zijn pas om 8.15 uur open. 

 

We heten alle nieuwe leerlingen op ons kindcentrum hartelijk welkom. We hopen en 

verwachten dat ze zich snel veilig en ‘thuis’voelen bij ons.  

De verwachting is, gezien de aanmelding, dat we dit cursusjaar nog een nieuwe groep 1 

gaan starten. Aanmeldingen zijn van harte welkom. De schoolorganisatie is zo gemaakt 

dat we met behulp van NPO-gelden o.a. kleinere groepen hebben gemaakt.  

Een kennismakingsafspraak en een rondleiding is gauw gemaakt. Neem gerust contact op 

met meester Hans (tel. 0522-799199).  
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Als kindcentrum gebruiken wij de methode ‘Trefwoord’. Centraal in Trefwoord staat de 

leefwereld van kinderen. Kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse 

verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s. 

Wekelijks zorgen drie domeinen voor verbreding en verdieping van het thema. Het 

materiaal is op maat gemaakt voor de onder-, midden- en bovenbouw. 

Voor de komende weken staat het thema ‘BEGINNEN’ centraal. 

 

We (her)kennen het allemaal. Ergens nieuw beginnen brengt 

soms spanning met zich mee. Het zal het zijn met de nieuwe 

meester/juf ? Hoe is het om in een ander lokaal te zitten ? We 

hebben het als volwassenen zelf ook; het ‘ingroeien’ in een 

nieuwe situatie/omgeving. Maar beginnen geeft ook kansen en 

mogelijkheden om iets opnieuw te mogen proberen. Om een 

nieuwe start te maken. 

Bijbelverhalen onderbouw:  

Week 35: God begint met de wereld (Genesis 1); God begint met de mensen (Genesis 2, 5 

– 25). 

Week 36: God en mensen beginnen opnieuw – 1 (Genesis 6, 9 – 7, 16); God en mensen 

beginnen opnieuw – 2 (Genesis 8, 15-22 en Genesis 9). 

 

Bijbelverhalen middenbouw:  

Week 35: Het verhaal van het begin (Genesis 1 en 2, 1-4); Een mooie tuin om in te wonen 

(Genesis 2, 4b-25). 

Week 36: Een gewaarschuwd mens...  (Genesis 6 en 7); Een nieuwe wereld en een nieuwe 

kans (Genesis 9: 1- 17). 

 

Bijbelverhalen bovenbouw:  

Week 35: Het verhaal van het begin (Genesis 1 en 2, 1-4); Een prachtige tuin (Genesis 2, 

4b-25). 

Week 36: Gebroken leven (Genesis 6 en 7); Een nieuwe aarde (Genesis 9: 1- 17). 

  

Elk jaar organiseert de school een informatieavond. Tijdens deze 

avond wordt uitleg gegeven over de leerstof, bijzondere activiteiten, 

school- en klassenafspraken….. 

Door de pandemie gedwongen is er vorig schooljaar gekozen voor een 

digitale versie. De reacties van ouders hierop waren positief.  

Door de richtlijnen vanuit de overheid is dit cursusjaar opnieuw geko-

zen voor de digitale versie. Dat heeft te maken met het feit dat er anders teveel mensen bij 

elkaar in een gebouw.  

Dat betekent voor u dat u deze informatieronde van het leerjaar van uw kind(eren) tot zich 

kunt nemen via een informatief filmpje. U hoeft dus niet naar school te komen. U ontvangt 

hierover meer informatie middels e-mail.   

Informatieavond (volgende week) 

Trefwoord 



Elk schooljaar starten we de eerste week met extra 

aandacht voor de wijze waarop we werken met de 

kanjermethodiek. We vinden het als school 

belangrijk dat leerlingen ‘goed in hun vel’ zitten. 

De kanjermethode kan daarbij helpen. U ontvangt 

hierover binnenkort een thematische nieuwsbrief 

met meer informatie.  

 

Oudervertelgesprekken zijn gesprekken waarin de 

ouders/verzorgers de leerkracht bijpraten/vertellen 

over hun kind. We vinden dit een goede 

aanvulling naast de warme overdracht welke we 

als professionals hebben.  

De leerkracht zal dus ook alleen maar vragen 

stellen, maar zal dus niet vertellen hoe het met uw 

kind(eren) in de klas gaat op dit moment. 

Daarvoor wordt t.z.t. een ander moment 

ingepland. Als u graag de leerkracht wilt informeren dan is dit oudervertelgesprek een 

prachtig moment om dat te doen. 

U bent vrij om hiervan wel of niet gebruik te maken. Het is niet verplicht om dit te doen. 

De uitnodiging hiervoor ontvangt u volgende week middels e-mail. U kunt dan aangeven 

op welke dag en tijdstip u met de groepsleerkracht in gesprek wilt..  

We vinden het belangrijk dat deze gesprekken face-to-face plaatsvinden (en niet via 

teams). U bent dus van harte welkom in school.  

 

Woensdag 1 september gaat de peutergym en peuterdans weer van start 

Na een veel te lange pauze gaat deze week de 

peutergym en dans op de KindPunt kindcentra 

weer van start. Alle peuters vanaf 2 jaar zijn dan 

weer welkom om te gymmen of te dansen.  

Op het Kompas beginnen we woensdag 1 

september met peutergym. Om de groepen niet te 

groot te maken zijn er twee mogelijkheden, om 9 

uur en om 9.30 uur. Van harte welkom. Geeft u 

het ook even door aan ouders van peuters in de 

buurt.  

Tip: We vinden het erg leuk als u actief met uw kind(eren) hieraan deelneemt. Verplicht 

op de school zitten hoeft niet. Het is immers voor uw kind ook fijn als u meehelpt en 

meespeelt.  

Oudervertelgesprekken (6-9 september) 

Peutergym en peuterdans 

Kanjerweek (23-27 augustus) 



Al  jaren bieden de kindcentra van KindPunt gratis peutergym en dans aan. De 

belangstelling neemt nog steeds toe en de peuteractiviteiten  blijken echt in een behoefte te 

voorzien. “Bewegen is voor kinderen gewoon erg belangrijk, niet alleen voor de 

gezondheid, maar om je eigen grenzen te verkennen en niet te vergeten om te leren spelen 

met andere kinderen", aldus gymmeester Christian. Dat de ouders elkaar ontmoeten en 

dat de peuters op een speelse manier kennis maken met de basisschool, is een mooie 

bijkomstigheid.  

De kennismaking met de basisschool is voor KindPunt een belangrijke reden om 

peutergym en -dans aan te bieden. Meedoen is overigens helemaal vrijblijvend. Ook 

wanneer je voor een andere basisschool kiest, ben je van harte welkom. “Er zijn ook 

ouders die de peutergym op verschillende kindcentra bezoeken om alvast de sfeer te 

proeven”, aldus Christian. 

Elke week zijn de peuters welkom, de ene week om te dansen en de andere week om te 

gymmen. Meedoen is gratis. Een keertje overslaan of een kijkje nemen op een ander 

kindcentrum is dus geen enkel probleem. Aanmelden is niet nodig.  

 

Volledigheidshalve geven wij een overzicht voor de komende periode. Om alvast te 

noteren in de agenda. Natuurlijk zullen we via social media hier ook aandacht aan 

besteden. 

Peutergym:     Peuterdans:  

1, 15 en29 september,   8 en 22 september,  

13 en 27 oktober,     6 oktober,  

10 en 24 november,    3 en 17 november,  

8 december     1 en 15 december 

Op woensdag 15 september zijn alle leerlingen vrij. Het team heeft dan een studiedag 

‘Coöperatief Leren’. 

 
  

Studiedag Coöperatief leren (15 september) 



Als team zijn we aan het onderzoeken of we bij de weekopeningen ook weer ouders 

mogen ontvangen. Op zich willen we dit heel graag, maar u snapt dat we geen 

onverantwoorde dingen willen doen. We hopen dat het kan en mag dat u bij de 

weekopening van uw kind(eren) aanwezig kunt zijn. Zodra hierover meer bekend is zullen 

we dit communiceren. 

Weekopeningen zijn op dinsdagen van 8.30-9.15 uur in het speellokaal. 

 

Er wordt hard gewerkt aan de jaarkalender. Hierin staan alle 

belangrijke activiteiten en data. Wanneer deze klaar is zult u deze 

ontvangen via e-mail. Handig om deze thuis op te hangen.  

 

 

 

Benieuwd naar het vakantierooster voor dit cursusjaar ? 

Ze staan op onze website: Het Kompas | Vakanties 
(kindcentrumhetkompas.nl)  

 

 

 

23 aug.   Eerste schooldag 

23-27 aug.   Kanjerweek (schoolbreed) 

30 aug.- 3 sept. ‘informatierondes’(digitaal) 

1 sept.  Peutergym  

 1e ronde: 9.00 uur  

 2e ronde: 9.30 uur 

6-9 sept.   Oudervertelgesprekken  

      (fysiek – in school) 

8 sept.    Weekopening groep 8C 

15 sept.    Studiedag team (alle leerlingen zijn vrij) 

 

Deze week is een nieuw ontwikkeling van onze school van start gegaan t.w. Yuniors. 

Yuniors is een tienercollege in samenwerking met SCG Dingstede en ons, maar we hopen 

dat meer scholen de meerwaarde hiervan zullen inzien. We zijn natuurlijk bereid om zo’n 

goed concept verder uit te bouwen c.q. te delen. 

Agenda 

Weekopeningen 

Jaarkalender 

Vakantierooster 

Yuniors 

https://kindcentrumhetkompas.nl/vakanties
https://kindcentrumhetkompas.nl/vakanties


Zeventien leerlingen zijn van start gegaan. Met thematisch onderwijs en vakkenintegratie 

zullen leerlingen zich steeds meer eigenaar gaan voelen (en worden) van hun leerproces.  

Meer informatie kun u vinden op: Yuniors. Aanmelding kunnen nog plaatsvinden. 

In de Meppeler Courant is kort aandacht besteed aan Yuniors. Juf Irene, Meester Jaap en 

meester Reinier zijn de leerkrachten die hierin de  ‘voortrekkers’ zijn.  

Juf Irene heeft bij zo’n nieuwe start er een feestelijk gebeuren van gemaakt. 

 

 

 
Met vriendelijke groeten,  

het team van Het Kompas. 

 

  

https://www.yuniors.nl/


Punch en Judy. 

De komende tien maanden zullen er elke derde zaterdag van de maand 

poppentheatervoorstellingen zijn in de 

theaterzaal in de Plataan. De poppentheaters 

Peterselie, Het @penstaartje, de Toverfluit, 

Jinky’s Mikmak en Bram van Beusekom zullen 

met één of meerder voorstellingen Meppel aan 

doen. De meeste vallen in de doelgroep 2,5 tot 6 

jaar, een enkele voorstelling zal zijn voor een 

iets oudere leeftijd.  

De kaartverkoop vindt plaats aan de deur. De 

tickets kosten 2,50 euro per persoon. Met het 

verzoekt om de kinderen te laten vergezellen 

door één ouder in verband met de ruimte. Komt 

u toch met meer dan is er ruimte om te wachten 

en daar is koffie en thee beschikbaar.  

Reserveren hoeft niet maar kan via 

punchjudymeppel@gmail.com  

De voorstellingen beginnen om 10.30 uur. De inloop is vanaf 10.10 aan de Vledderstraat 

in Meppel. Op 18 september zal de eerste voorstelling zijn genaamd: Alle eendjes... 

Instagram: punchjudymeppel 

 

Groet Myrthe Lugtmeier (ouder van onze school) 

 

 

 

Allerlei 

mailto:punchjudymeppel@gmail.com

