
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) 

 

Thema van de week…… ??? 

 

Afgelopen week stond in het teken van de ‘week van het kindcentrum’. Met verschillende 

activiteiten werd hier aandacht aan gegeven in alle leerjaren.   

  

Nieuwsbrief 03 
17-09--2021 

 

Deze week: 

 

Verkiezingen  OMR-lid 

De week van het kindcentrum 

Peutergym 

Hoedjesdag  2021 

KindPunt Kennissessie 

Even voorstellen 

Kinderpostzegels 

Ontruimingsoefening 

Thematische nieuwsbrieven 

Weekopening 5A 

Schoolplein 

De week van het kindcentrum 



 

Op woensdag 29 september is er weer peutergym o.l.v. 

meester Albert Jan.  

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 op het 

plein van onze school (bij de donkergroene panelen aan de 

buitenkant). 

 

En de ‘winnaar’ is dit cursusjaar: ????? 

Daar was natuurlijk de hele klas blij mee, wat zij werden getrakteerd op een ijsje. 

 

 

 

Jaarlijks doen onze groepen 7 en 8 mee aan een goede doelen-actie. 
Ook dit jaar is gekozen voor de Kinderpostzegels. 
Woensdag 29 september gaan de kinderen van de groepen 7 & 8 
meedoen aan de landelijk kinderpostzegels actie. Voor kinderen, door 

kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizenden 
kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen. De kinderen krijgen in de klas 
uitleg en er worden daarbij al allerlei formulieren ingevuld. De kinderen kunnen ook 
digitaal ‘langs de deuren gaan’. Ze mogen op deze dag ook hun mobiele telefoon 
meenemen naar school. 
Ze zijn om 12.00 uur vrij, dus kunnen meteen beginnen. Kinderen mogen even een 
boterham in de klas nuttigen, zodat ze ook met veel energie de deuren langs kunnen. 
De klas met gemiddeld de hoogste opbrengst zal een heerlijk taart winnen!! 
 

Over de ontruimingsoefening van afgelopen dinsdag zijn we tevreden. 

We hebben een aantal aandachtspunten die nog beter kunnen.  

Maar u hoeft zich niet ongerust te maken.  

In een mum van tijd bleek dat het gebouw ‘leeg’ was.  

  

Peuterdans – 22 september 

Hoedjesdag 2021 – 21 september 

 

Kinderpostzegels – groepen 7&8 

Ontruimingsoefening 2021 

https://www.kinderpostzegels.nl/?gclid=EAIaIQobChMI2Jf-t6eG8wIVbEeRBR1U5QglEAAYASAAEgIZK_D_BwE


Ook dit jaar ontvangt u enkele thematische nieuwsbrieven.  

Dat zijn nieuwsbrieven waarin maar één onderwerp centraal 

staat, zoals ‘gezonde school’; kanjertraining, enz… 

Volgende week ontvangt u de thematische nieuwsbrief die u 

meer informatie geeft over Coöperatief leren. Wie ons volgt op 

facebook heeft enkele foto’s van onze studiedag hierover 

kunnen zien. 

 

Groep 5A heeft het thema ‘Wie ben ik?” 

tijdens de weekopening een mooie manier 

vorm en inhoud gegeven.  

We vinden het fijn dat u daar als ouders 

(één ouder per kind in die klas) bij 

aanwezig wilt zijn.  

Het is veel leuker voor de leerlingen om 

ook van volwassenen te ‘spelen’. 

Volgende week verzorgt  groep 3B de 

weekopening. 

 

 

Baby/dreumesgroep 

 

Op de baby/dreumesgroep zijn wij begonnen met het thema `mijn 

lichaam`.  

Wij voelen aan het scheerschuim met onze handen, dat voelt gek. Het 

ruikt heel lekker, maar het smaakt heel vies, dit kunnen we echt niet 

opeten.  

 

Wij kijken naar onszelf in de spiegel en lachen dan volop!  

 

Wij maken een prachtige tekening van onszelf 

met een mooie foto erop, met armen, benen en 

haren. 

 

Met het heerlijke weer kunnen wij extra lang 

buitenspelen dat is genieten! 

 

 

 

Thematische nieuwsbrieven 

Weekopening 5A 

KindPunt Zuid 



 

20 t/m 24 september De week van het kindcentrum 

20 september KindPunt Kennissessie (Boris Konrad) 

21 september  Hoedjesdag 

22 september Peuterdans (deelname is gratis) 

21 september  Weekopening groep 3B 

29 september Kinderpostzegels 

29 september Schoolfotograaf 

29 september Peutergym (9.00 uur en 9.30 uur) 

1 oktober   Schoolfotograaf 

5 oktober   Dag van de leraar 

5 oktober   Weekopening 8B 

 

Met vriendelijke groeten,  

het team van Het Kompas. 

Agenda 


