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Deze week:
Enquête informatieavond

Geachte ouder(s)/verzorger(s)
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Peuterdans
Bareka
Foto’s
Hoedjesdag
Jaarkalender
Weekopening
Agenda
Bieb-fabriek
Scala

Deze week stonden er vanaf woensdag diverse informatieve
filmpjes voor u klaar om te bekijken. Deze wijze van presenteren
heeft te maken met de richtlijnen vanuit de overheid. Op deze
manier kreeg u toch enige informatie over het komende schooljaar van het leerjaar waar
uw kind(eren) zit(ten). We zijn benieuwd hoe u deze digitale informatie-ronde waardeert.
Het is fijn als we een grote deelname zien aan een zeer korte enquête hierover. U bent zo
klaar met invullen. Doe u mee ? Klik hier.
Studiedag team – alle leerlingen vrij
Op woensdag 15 september zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van
het hele team. We volgen dit cursusjaar een scholing ‘Coöperatief Leren’.
Op woensdag 27 oktober is de tweede studiedag van het team. Ook dan zijn
de leerlingen vrij. Voor 2021 staan er verder geen studiedagen van het team
gepland onder schooltijd.

Swim2Play

11.05-11.50
uur

10.20-11.05
uur

9.35-10.20 uur

Ook dit cursusjaar nemen we hieraan weer deel.
In onderstaand schema kunt u zien wanneer welke groep naar Bad Hesselingen zal gaan.
datum
tijd groep tijd
groep
tijd groep
3 febr/ 10 febr/ 17 febr/ 3 mrt/ 10mrt
1A & 5C
1B & 7Y
3A & 7A
17 mrt/ 24 mrt/ 31 mrt/ 7 apr/ 14 apr
3B & 7B
3C & 7C
4A & 6A
21 apr/ 12 mei/ 19 mei/ 2 jun/ 9 jun
4B & 6B
4C & 6C
5A & 5B
1/2 C &
7 jun/ 14 jun/ 21 jun/ 28 jun/ 5 jul
2A & 8A
2B & 8B
8C
Oudervertelgesprekken (6-9 september)
U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen. Middels e-mail kunt u rechtstreeks naar de
leerkracht reageren. Vergeten ? Stuur alsnog even een bericht naar de leerkracht…
Gymrooster 2021-2022
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de sporthal bij het MFK. In het
onderstaand rooster kunt u zien op welke dagen uw kind(eren) gymles heeft.
We verwachten dat alle leerlingen vanaf groep 3 sportkleding dragen tijdens deze lessen.
Tijden

Maandag
AJB*
Zaal
4C
4B

8.30
9.10

9.10
9.50

9.50

10.30 4A

10.30

11.10 8A

11.10

11.50 8B

11.50

12.30 8C

13.00
13.40

13.40 7B&7C
14.20 7A&7Y

Dinsdag
AJB*
Zaal
8A
8B

Woensdag Donderdag
speellokaal AJB*
Zaal
MRT
6A
Peutergym 6C
AJB
8C
Peuterdans 6B
juf
Carmen
10.15-10.45 7C
3A
1A
10.45-11.15 7B
3B
1B
11.15-11.45 7A
3C
1C/2C
5A&5B&5C
3A&3B&3C
6A&6B&6C
4A&4B&4C

Vrijdag
AJB *
Zaal
MRT
2B

*AJB = Albert Jan
Brinksma (vakdocent
bewegingsonderwijs)

’s Middags ziet u
een combinatie
2A
van groepen
staan. Meester
5A
Albert Jan wordt
dan ondersteund
5B
door een
groepsleerkracht
5C
van het
7Y
betreffende
CIRCUIT leerjaar.

Peuterdans – 8 september
Deze week zijn we begonnen met peutergym. Meester Albert Jan mocht veel peuters en
hun ouders verwelkomen afgelopen woensdag (1 september)
Volgende week woensdag (8 september) zal juf Carmen de peuterdans gaan verzorgen.
Ook dat zal in twee rondes plaatsvinden zodat de groepen niet te groot zullen zijn.

U bent van harte welkom. De eerste ronde start om 9.00 uur; de tweede start om 9.30 uur.
Deelname is gratis. Neem gerust kennissen met hun peuters mee.
Koffie/ thee en ranja staan klaar.
Bareka - rekenmuurtje
Deze week zijn vanaf groep 4
rekentoetsen afgenomen uit Bareka.
De resultaten hiervan helpen ons om
leerlingen beter te begeleiden bij het
rekenvaardigheden.

Foto’s schoolgids e.d.
Volgende week vrijdag zal Marcel Dekker, ouder van onze school, weer foto’s maken van
ons onderwijs. Marcel heeft met zijn foto’s een actieve bijdrage aan o.a. onze schoolgids.
U ziet een foto die hij gemaakt heeft in de aanhef van deze nieuwsbrief.
Rekening houdend met de AVG-regels en uw aangegeven wensen op het aanmeldingsformulier zullen deze foto gebruikt worden voor de schoolgids, nieuwsbrieven e.d.
U zult hierover t.z.t. meer informatie ontvangen.
Hoedjesdag 2021 – 21 september
Ook dit jaar gaan we dit weer organiseren. Op die dag verwachten we alle leerlingen met
een leuke versierde hoed/pet/hoofddeksel. In de bijlage leest u
hierover meer informatie.
Natuurlijk mogen vaders en moeders en meesters en juffen
die dag ook meedoen. Wees zo creatief al het maar kan….
Deelname is niet verplicht, maar natuurlijk wel leuk….
Uiteindelijk wordt uit elke klas door de eigen juf/meester, met
de klas, het mooiste exemplaar gekozen. De winnaars van
elke klas eten gezamenlijk met elkaar een heerlijk stukje taart.
Uit die selectie (van ‘winnaars’) zal uiteindelijk gekozen
worden wie er de mooiste&origineelste hoed van de dag had.
De klas van de mooiste&origineelste hoed van ons
kindcentrum boft: zij worden die week getrakteerd op een
ijsje.

Jaarkalender
In de bijlage treft u de jaarkalender aan. Hierin staan al veel activiteiten welke we dit
schooljaar voornemens zijn om uit te voeren. (Niet alles staat vermeld, maar we beloven u
dat we u op de hoogte zullen houden).
Weekopeningen en ouders
In verband met de richtlijnen kiezen we er als school voor om bij de weekopeningen maar
één ouder/verzorger aanwezig te laten zijn van de klas die de weekopening verzorgt. U
bent niet verplicht om deze weekopening bij te wonen, maar in het kader van educatief
partnerschap bieden we u wel een kans.
We zullen stoelen klaarzetten op 1,5 m afstand van elkaar. Hierbij geldt het dringende
verzoek om op uw stoel te blijven zitten.
Mochten de richtlijnen ons dwingen andere keuzes te maken, dan houden we u hiervan op
de hoogte.
Wanneer u van plan bent om foto’s te maken verzoeken we u om geen flits te gebruiken.
Daarnaast maakt u natuurlijk foto’s welke u alleen gebruikt voor u privé. In het kader van
de AVG is het niet verstandig om deze foto’s te delen met anderen. Bij voorbaat dank voor
uw medewerking.
Agenda
6-9 sept.
7 sept.
8 september
14 september
15 sept.

21 september
21 september

Oudervertelgesprekken
(fysiek – in school)
Weekopening groep 8C
Peuterdans (juf Carmen)
Weekopening groep 5A
Studiedag team (alle leerlingen zijn vrij)
I.v.m. de studiedag is er op deze dag geen
peutergym.
Hoedjesdag
Weekopening groep 3B

Met vriendelijke groeten,
het team van Het Kompas.

BIEB-fabriek

Ontdek de wereld van digitale en technische vaardigheden

BiebFabriek weer van start in Bibliotheek Meppel
De BiebFabriek gaat weer van start in bibliotheek. Tijdens de lockdown hebben kinderen die
geïnteresseerd zijn in digitale en technische vaardigheden gebruik kunnen maken van het online
aanbod van de BiebFabriek. Nu er in de samenleving meer ruimte ontstaat, kunnen kinderen weer
samen aan de slag. Vanaf 8 september kunnen kinderen weer in de bibliotheek terecht om zich
verder te verdiepen in de digitale en technische wereld.
Stop-motion klei-animatie maken en Knikkerbaan Challenge
De BiebFabriek start dit seizoen met stop-motion klei-animatie maken en Knikkerbaan Challenge.
De activiteiten vinden plaats van 14.30 tot 15.30 Kinderen moeten zich van tevoren aanmelden voor deze
activiteiten. Dit kan via www.biebfabriek.nl/agenda
BiebFabriek
De BiebFabriek is dé plek waar kinderen aan de slag kunnen met technische en digitale vaardigheden. Hier
leren zij in verschillende activiteiten onder andere over programmeren, hoe je een zaklamp maakt en hoe jouw
eigen kunstrobot een echte Picasso kan maken.
Digitale en technische vaardigheden
Digitale en technische vaardigheden zijn in de 21ste eeuw belangrijker dan ooit tevoren. Toch zijn de kennis en
ontwikkeling van deze vaardigheden bij iedereen nog lang niet altijd vanzelfsprekend. Met de BiebFabriek wil de
bibliotheek de wereld van de techniek en computers op een toegankelijke manier beschikbaar te stellen voor
het publiek.
Meer weten over de BiebFabriek? Neem een kijkje op www.biebfabriek.nl.

Scala Kinderkrant
Uw kind krijgt de kinderfolder van Scala Centrum voor de Kunsten met het nieuwe cursusprogramma mee naar
huis. Scala biedt lessen en cursussen op het gebied van muziek, dans, theater, beeldende kunst en media, en is
werkzaam in de gemeenten Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, De Wolden, Westerveld, Staphorst en
Weststellingwerf. Voor kinderen die nog niet weten wat ze leuk vinden heeft Scala nu de Proeverij. In de
periode van 13 t/m 25 september 2021 kunnen kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool 1 tot 4
proeflessen naar keuze volgen. Wil een kind graag dansen, dan kan het diverse dansstijlen uitproberen. Houdt
het van tekenen of knutselen dan komen alle beeldende materialen, van potlood tot klei aan bod. Elk kind kan
proeflessen volgen op verschillende muziekinstrumenten. Maar ook een combinatie van bijvoorbeeld een piano, schilder-, toneel- én dansles is mogelijk. Scala hoopt op deze manier heel veel kinderen (en hun ouders) te
kunnen helpen om hun talent en/of passie ontdekken. Na de Proeverij is er de mogelijkheid om te stoppen of
om in te schrijven voor de les of cursus naar keuze. Natuurlijk blijft het voor kinderen die al weten wat ze willen

mogelijk om zonder te ‘proeven’ in te schrijven. Voor meer informatie, kijk in de kinderfolder of op
ontdekscala.nl

