
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) 

 

Deze week werd meester Kjelt vader! Met de 

ouders en Mara Elise gaat het goed. We 

feliciteren meester Kjelt en zijn vrouw met dit 

heugelijke feit. 

Meester Kjelt zal de komende twee weken daarom niet op school zijn. De 

vervanging voor zijn groep is geregeld.  

 

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

activiteiten werd hier aandacht aan gegeven in alle leerjaren, zoals de monkey fun run (gr. 

5), cupcakes versieren samen met peuters (gr. 3), voorlezen voor peuters en kleuters (gr. 

7), een speurtocht (gr. 5), peutergym, dansen met de hele school (als voorloper op de 

kinderboekenweek o.l.v. juf Loes, juf Irene en meester bas), les krijgen op CSG 

Dingstede, samenwerken met Scala in het kader van het cultuurmenu, een speurtocht op de 

begraafplaats (gr. 6), naar de dierenwinkel (gr. 2), picknicken in het park (gr. 1), bakken 

met groep 4. U heeft vast en zeker wel iets op facebook voorbij zien komen. 
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De week van het kindcentrum 



Het nieuwe schooljaar is begonnen alle kinderen kunnen weer naar school. 

Normaal komt er vanuit de AC (activiteitencommissie) in de eerste weken van het 

schooljaar de brief over de ouderbijdrage met de kinderen mee. 

Nu heeft het team van school dit jaar gekozen om eerder op schoolreisje te gaan, dat wil 

zeggen voor de groepen 3,4,5.  

Dit zal plaatsvinden op 30 september. De ouders hebben hierover bericht gehad. Misschien 

dat de kosten van het schoolreisje en de ouderbijdrage samen teveel worden, daarom 

hebben wij ervoor gekozen om brief over de ouderbijdrage dit schooljaar later met uw 

zoon of dochter mee te geven.  

Dit zal zijn in de maand oktober. 

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. 

Peutergym en peuterdans is er voor alle peuters in Meppel.  

Tip: Neem de ingang tegenover de beachvlaggen op het 

plein van onze school (bij de donkergroene panelen aan de 

buitenkant).  

Wat was het een mooi gezicht….. 

’s Morgens voor schooltijd kwamen veel 

leerlingen (en zelfs enkele ouder) met een 

mooi versierde hoed op naar school.  

In het kader van Prinsjesdag was deze dag 

op onze school omgedoopt tot 

‘hoedjesdag’.  

Door verkiezingen in de klassen te 

houden (wie heeft de leukste hoed) werd 

o.a. het begrip ‘democratie’ vorm en 

inhoud gegeven. Dat was best wel lastig, 

want er zaten mooie creaties bij.  

In de groepen 7 en 8 waren er op deze dag ook debatten. Zo konden leerlingen aan de hand 

van stellingen debatteren over voors en tegens. We hebben een aantal natuurtalenten zich 

gaandeweg de dag zien ontwikkelen.  

Uiteindelijk is gekozen om twee groepen te trakteren op 

een ijsje (omdat zij een ‘winnaar’ leverden). Daar was 

natuurlijk de hele klas blij mee, want zij werden 

getrakteerd op een ijsje.  

Wij zijn trots op alle leerlingen die hieraan hebben 

deelgenomen. 

Peutergym – 29 september 

Van de Activiteitencommissie 

Hoedjesdag 2021 – 21 september 



Klik HIER om de kennissessie van Boris Konrad van deze week (over het geheugen) terug 

te kijken. 

 

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 over de verkoopboxen en bestelformulieren.De kinderen kunnen ook digitaal 

‘langs de deuren gaan’. Dit kan door een persoonlijke boodschap te maken, die ze naar 

bekenden kunnen e-mailen.  

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!! 

Op woensdag 29 september en op vrijdag 1 oktober zal de fotograaf weer portretfoto’s en 

klassenfoto’s maken. Het is maar dat u het weet: u bent niet verplicht om de foto’s af te 

nemen. U ontvangt t.z.t. een inlogcode waarop u de foto’s kunt bekijken en eventueel 

bestellen. De schoolfoto’s worden gemaakt in de speellokalen van onze school. De 

broertjes- en zusjesfoto wordt gemaakt op woensdagmiddag tussen 13.15-14.45 uur. U 

ontvangt hierover nog een apart e-mailbericht. 

 

Deze week heeft u onze eerste thematische nieuwsbrief via e-mail ontvangen met als 

onderwerp: Coöperatief leren. 

Groep 3B verzorgde deze week 

de weekopening. Met veel 

plezier werd duidelijk gemaakt 

dat ieder van elkaar ‘anders’ is.  

Mooi om te zien dat ouders 

hierbij aanwezig waren. 

 

 

Volgende week is er geen weekopening.  

Op dinsdag 5 oktober zal groep 8B de weekopening gaan verzorgen. 

 

Kennissessie – Boris Konrad 

Thematische nieuwsbrief – Coöperatief leren 

Weekopening groep 3B 

Kinderpostzegels – groepen 7&8 – 29 september 

Schoolfotograaf – 29 september en 1 oktober 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/178-Gereformeerde-kerk-vrijgemaakt-Meppel/events/event/15735077-202109201930
https://www.kinderpostzegels.nl/?gclid=EAIaIQobChMI2Jf-t6eG8wIVbEeRBR1U5QglEAAYASAAEgIZK_D_BwE


 

  



 

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! 

 

 

Beste ouders , verzorgers, 

In nieuwsbrief 03 hebben 2 kandidaten voor de oudergeleding van de 

Medezeggenschapsraad zich aan u voorgesteld. Er zijn veel stemmen uitgebracht. Na de 

telling op vrijdag 17 september jl. bleek dat Kevin van der Waard de meeste stemmen 

heeft gekregen. We heten hem van harte welkom in de eerstvolgende MR-vergadering, 

waarbij we afscheid nemen van Harmen van Twillert.  

Wij danken alle ouders, verzorgers voor het uitbrengen van hun stem en uiteraard 

ook  Martin Wering voor zijn deelname aan de verkiezingen. 

Met vriendelijke groet, Fokko Oldenhuis 

namens de Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad van Het Kompas  

 

29 september Kinderpostzegels 

29 september Schoolfotograaf 

29 september Peutergym (9.00 uur en 9.30 uur) 

30 september Schoolreis (gr. 3,4,5) 

1 oktober   Schoolfotograaf 

5 oktober   Dag van de leraar 

5 oktober   Weekopening 8B 

 

Met vriendelijke groeten,  

het team van Het Kompas. 

Agenda 

KindPunt Zuid 

OMR 


