
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) 

 

Afgelopen week hebben de oudervertelgesprekken plaatsgevonden. Daar heeft u gebruik 

van kunnen maken. Mocht het zo zijn dat u alsnog met de leerkracht iets wilt delen, dan 

kunt u natuurlijk met hem/haar een afspraak maken. 

Denkt u nog even aan het invullen van de enquête over de digitale informatie-ronde.  

U bent zo klaar met invullen. Doe u mee ? Klik hier.  

In het team hebben we afgelopen week gesproken hoe we de vervanging kunnen regelen 

wanneer een leerkracht uitvalt wegens verlof/gezondheid. Omdat er geen inval-

leerkrachten op dit moment beschikbaar zijn is dat best wel lastig. Er is besloten dat we dit 

zoveel mogelijk intern gaan oplossen. Wanneer dit echt niet meer mogelijk is, zullen we 

op de eerste dag ervoor zorgen dat we de leerlingen niet naar huis sturen. U heeft dan in 

ieder geval de tijd om voor de daarop volgende dagen iets te kunnen regelen m.b.t. 

opvang. 
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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. 

 

 

Beste ouders, verzorgers,  

 

In onze nieuwsbrief vorig jaar hebben wij laten weten dat er met ingang van dit schooljaar 

een vacature ontstaat bij de Medezeggenschapsraad (MR). De termijn van Harmen van 

Twillert zit er na 3 jaar op. Wij zijn als overgebleven MR-leden blij dat een aantal ouders 

op onze oproep heeft  gereageerd. Nu zich meer dan 1 kandidaat heeft  gemeld voor 1 

vacature moeten verkiezingen worden gehouden. Het komt voor dat het houden van 

verkiezingen ertoe leidt dat geïnteresseerden  zeggen : laat dan maar zitten. Hoewel deze 

reactie begrijpelijk is, doen gelukkig 2 kandidaten mee met de verkiezingen.  Daar zijn wij 

blij mee. Nu heeft u iets te kiezen. Hieronder presenteren de kandidaten zich. 

 

Ik zal beginnen met mezelf voor te stellen. Mijn naam is Kevin 

van der Waard, ben 41 jaar oud en getrouwd met Wendy. Samen 

hebben we 2 kinderen, te weten Matthijs (6 jaar, in groep 4) en 

Annemijn (4 jaar, in groep 1). In het dagelijks leven ben ik 

werkzaam bij de politie als wijkagent (in de wijk 

Oosterboer/Ezinge). Naast mijn werk, probeer ik me dienstbaar 

op te stellen. Op dit moment vooral als diaken in de Kruiskerk, 

maar in het verleden ook als lid van de OR en als belangenbehartiger voor de vakbond. 

Als belangenbehartiger ondersteun je collega’s die om wat voor reden dan ook klem zijn 

gelopen in de organisatie. 

Tijdens mijn werk en activiteiten daarnaast ben ik veel bezig met het proces, maar ook met 

de inhoud. En dat vind ik er juist zo mooi aan.  Samen bouwen aan de best mogelijke 

omstandigheden, in dit geval voor de leerlingen van Het Kompas. Met mijn open en 

positief kritische houding ben ik er van overtuigd dat ik, namens de kinderen en de ouders, 

een bijdrage kan leveren. 

Als me de kans gegeven word, kijk ik ernaar uit om me de komende jaren in te zetten in de 

MR.  

Met vriendelijke groet, Kevin van der Waard 

 

Studiedag team – alle leerlingen vrij 

MR 



Mijn naam is Martin Wering. Vader van Léan (5), die nu groep 2 zit. 

Daarnaast nog twee jongens in aantocht: Iven van 3 jaar en Lenn van 3 

maanden.  

In het dagelijks leven ben ik communicatieadviseur bij de gemeente 

Meppel. Daarvoor heb ik lang gewerkt als communicatieadviseur op een 

scholengemeenschap in Hoogeveen. In die functie heb ik ook veel 

samengewerkt met de MR.  

Het onderwijs is dus niet helemaal nieuw voor mij. Het lijkt me leuk om 

mijn kennis van het onderwijs en ervaring als ouder van het Kompas in te brengen in de 

MR. En zo inhoudelijk betrokken te raken bij de school. 

Hartelijke groet, Martin 
 

 

Alle oudste leerlingen krijgen daarom op vrijdag een stembiljet mee. Omdat wij als MR de 

belangen van u en uw kinderen behartigen, roepen wij u allen op zoveel mogelijk te gaan 

stemmen. Wij geloven dat een goede en krachtige MR belangrijk is voor ons als ouders en 

voor onze kinderen op het Kompas. Uw stem kan worden uitgebracht t/m 17 september. U 

vindt de stembus op het leerplein beneden in de school. Het makkelijkst is het om uw kind 

te vragen uw stem in deze stembus te doen. Het voorkomt onnodige inloop (i.v.m. de 

pandemie).  

 

Met vriendelijke groet, 

Richard Raven, Martine Meijer en Fokko Oldenhuis 

 

I.v.m. de studiedag van het team is er op woensdag 15 september geen peutergym 

Op woensdag 22 september is er weer 

een peuterdansmoment o.l.v. juf Carmen.  

De eerste ronde start om 9 uur; de tweede 

ronde start om 9.30 uur. Deelname is 

gratis. 

Tip: Neem de ingang tegenover de 

beachvlaggen van onze school. 

 

Na instemming van de MR ontvangt u de schoolgids (digitaal) via e-mail. 

Deze week heeft u de klassenlijsten ontvangen van uw kind(eren). Als u namen, 

adressen/telefoonnummers mist, komt dat omdat de betrokken ouders dit hebben 

aangegeven bij ons. Zo voldoen we aan de AVG. 

 

Peuterdans – 22 september 

Schoolgids en klassenlijsten 



 

 
Groep 8c is afgelopen week begonnen met eerste weekopening, met als thema: 
“beginnen”. Daarbij kon van elke leerling één ouder aanwezig zijn. Het is fijn om te 

merken dat deze traditie van onze school opnieuw opgestart is en dat er een mooi aantal 

ouders aanwezig was. 

 

Ook dit jaar gaan we weer een hoedjesdag organiseren. 

Op de derde dinsdag in september is het leuk als alle 

leerlingen met een leuke versierde hoed/pet/hoofd-

deksel naar school gaan. 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. 

  

Weekopening groep 8c 

Hoedjesdag 2021 – 21 september 



 

Elk cursusjaar oefenen we twee keer de ontruiming van 

ons gebouw i.v.m. calamiteiten. We doen dat aan het begin 

van het schooljaar zodat alle leerlingen weet hebben van de 

gang van zaken in zo’n situatie. De ontruimingsoefening is 

gepland op dinsdag 14 september. 

 

Neurowetenschapper Boris Konrad wist binnen een kwartier 

215 namen en gezichten te onthouden en binnen vier minuten 

vijftig bestellingen in een restaurant. Hij is geen 

uitzondering.  Elk brein is tot zoveel meer in staat dan 

gedacht wordt.  

Tijdens de KindPunt Kennissessie van maandag 20 

september 2021 licht hij dit toe 

Jaarlijks organiseert de KindPunt een aantal lezingen om 

leerkrachten, ouders en belangstellenden te inspireren. Dit keer komt Dr. Boris Konrad 

naar Meppel.  

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en 

wordt gehouden in de Kruiskerk, 

Thorbeckelaan 73. Het is hier goed 

mogelijk om binnen de geldende corona 

regels bij elkaar te komen.  

U kunt zich, gratis, aanmelden voor 

deze avond via de website: KindPunt 
 

Dr. Boris Nikolai Konrad (1984), is geheugenwetenschapper, psycholoog en 

neurowetenschapper, hij is verbonden aan het Donders Instituut van de Radboud 

Universiteit Nijmegen. Hij haalde het Guinness Book of Records en won met zijn team 

viermaal het wereldkampioenschap geheugensport. De geheugendeskundige geeft 

wereldwijd lezingen en seminars en verschijnt regelmatig in de media. Tijdens de 

KindPunt Kennissessie ontrafelt Boris Konrad de werking van ons geheugen en laat hij 

zien waartoe het in staat is – veel meer dan je denkt! – en wat je moet doen om het gezond 

te houden. Een goed geheugen heeft niets te maken met 

aanleg, maar met een goede training, bewijst hij. Met behulp 

van de Loci- of reismethode kan iedereen in korte tijd 

makkelijker dingen leren onthouden. Want hoe vaker je 

traint hoe meer verbindingen er in je hersenen worden 

gemaakt. 

Graag tot ziens op maandagavond, 20  september om  

19.30 uur in de Kruiskerk, Thorbeckelaan 73 in Meppel.  

Ontruimingsoefening 

KindPunt Kennissessie - Boris Konrad; het geheim van je brein 

 

https://kindpunt.nl/


 

Mijn naam is Arjen Stuij, ik ben 20 jaar oud en ik woon in Steenwijk. Ik studeer in Zwolle 

aan de Pabo op het Windesheim en zit in mijn 4e jaar. Ik ben dit schooljaar begonnen met 

mijn stage in groep 2B op het Kompas en heb het hier tot nu toe enorm naar mijn zin! 

Verder houd ik erg veel van muziek en speel ik basgitaar in de 

jeugdband DTG (Dedicated To God) uit Emmeloord. Ik vind het 

dan ook erg leuk om muzieklesjes te geven aan mijn stageklas. Wat 

ik ook erg leuk vind om te doen, is korfballen. Ik speel korfbal bij 

Korfbal Vereniging Emmeloord. Hiervoor train ik twee keer per 

week en speel ik elke zaterdag een wedstrijd.  

Als u mij de komende tijd op school ziet lopen, dan weet u nu wie ik 

ben! 

Groeten, Arjen Stuij 

 

Hallo allemaal,  

Ik ben Imke Hop, vierdejaars PABO student aan het Windesheim in 

Zwolle. Het laatste jaar van mijn opleiding loop ik stage op Het 

Kompas. Ik hou van gezelligheid om me heen en lekker creatief 

bezig zijn. De komende tijd zou u mij kunnen zien op de maandag 

en dinsdag, dan loop ik stage in groep 5B, wat ik super leuk vind! 

Als u vragen voor mij heeft, kunt u altijd naar mij toe komen.  

Groetjes Imke Hop  

 

Dag allemaal, 

Mijn naam is Steven Mudde, ik ben getrouwd met Tiekje en samen met 

onze vier dochters wonen we in Hasselt. Tot voor kort werkte ik als 

teamcoach, o.a. binnen het basisonderwijs. Inmiddels ben ik gezwicht 

voor de roep van de klas en volg ik de opleiding pabo aan de Viaa in 

Zwolle. Veel van wat ik doe, wordt gedreven door mijn geloof in een 

liefdevolle en betrokken God. In de manier waarop ik voor de klas sta, 

hoop ik op hem te lijken. Verder houd ik erg van (sportief) bewegen, in 

en om huis bezig zijn en speel ik een beetje gitaar. Heel graag tot ziens! 

Hartelijke groet, Steven Mudde 

 

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 (één keer in de twee weken.) 

Lijkt het u leuk om ons ‘bibliotheek-team’ te komen versterken dan kunt u zich opgeven 

bij Juf Jessica (j.reints@kindpunt.nl) of juf Annemieke 

Even voorstellen 

Oproep schoolbibliotheek 



(a.vandervaart@kindpunt.nl). Twijfelt u of dit iets voor u is of heeft u nog andere vragen, 

stel ze dan gerust bij ons! 

 

14 september Weekopening groep 5A 
14 september Ontruimingsoefening 
15 sept.    Studiedag team (alle leerlingen zijn vrij) 

   I.v.m. de studiedag is er op deze dag geen  

   peutergym. 

20 t/m 24 september De week van het kindcentrum 

21 september  Hoedjesdag 

21 september  Weekopening groep 3B 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

het team van Het Kompas. 

 

 

Agenda 


