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Deze week:

Geachte ouders,

Thema van de week
Dierendag – 4 oktober
Weekopening 8B – 5 oktober
Dag van de leraar – 5 oktober
Peuterdans – 6 oktober
Kinderboekenweek 2021
Typetuin – groepen 7
Schoolfruit 2021-2022
Agenda

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de komende week. Een week waarin o.a. de
start van de kinderboekenweek zal zijn. Het thema hiervoor is een mooi thema om ook
eens over te praten met uw kind(eren). Iedereen droomt namelijk wel over wat hij/zij later
worden wil…. Dus stel gerust de vraag aan uw kind: “Wat zou je willen worden ?”
Met een blik gericht op de toekomst is het mooi om te ontdekken of u ook zelf geworden
bent zoals u dat wilde. We weten dat veel van onze leerkrachten en onderwijsassistenten
echt wel zijn geworden wat zij wilden.
Thema van de week “SLIM”
Volgende week staat het thema: “Slim” in onze
dagopeningen centraal.
We gaan deze week dus nadenken en praten
over wat verstandig en onverstandig handelen
is. En hoe er soms meer nodig is dan alleen je
gezond verstand gebruiken als het om
levensvragen gaat.
In de oude verhalen van de Bijbel wordt
wijsheid en slimheid vaak benoemd bij een koning genaamd Salomo.

In zijn leven waren er soms ook lastige vraagstukken te beantwoorden. Daarom gebruiken
we deze verhalen bij het thema van deze week.
Bijbel: Het leven van koning Salomo (1 Koningen 1 – 11).
Werelddierendag – 4 oktober
Deze week wordt in veel landen dierendag gevierd. 4 Oktober is de naamdag van
Franciscus van Assisi. Hij leefde rond 1200 in Assisi, een dorpje in Italië. Hij was de zoon
van rijke ouders. Daarom hoefde hij niet te werken. Hij leefde een luxe leven.
Tot hij ziek werd. Lang lag hij op bed. Daar heeft hij kennelijk goed nagedacht wat hij met
zijn leven wilde. Want toen hij beter was, ging hij heel sober leven. Hij had veel aandacht
en zorg voor arme en zieke mensen.
Franciscus van Assisi ging op een speciale manier met
dieren en de natuur om. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat
hij op een dag met vogeltjes toesprak. Hij noemde ze
'Zuster vogels' en er wordt verteld dat de vogeltjes rustig
naar Franciscus luisterden tot hij uitgesproken was!
Na Franciscus' dood waren er mensen die net zoals hij
wilden leven. Ze stichtten kloosters en noemden zich 'de
orde der Franciscanen'. Ook nu zijn er nog steeds mannen
en vrouwen die in een Franciscanen klooster proberen te
leven als Franciscus.
In 1929 werd op het internationale congres van
Verenigingen voor Dierenbescherming in Wenen besloten
dat 4 oktober de dag van de rechten van het dier zou
worden. Sinds 1930 wordt hier in Nederland bij stil
gestaan in de vorm van dierendag. Dieren worden op die dag een beetje extra verwend.
Weekopening 8B – 5 oktober
Op dinsdag 5 oktober zal groep 8B de weekopening gaan verzorgen. We nodigen de
ouder(s)/verzorger(s) van groep 8B uit daarbij aanwezig te zijn.
De weekopeningen worden gehouden in de speellokalen van ons kindcentrum. Voor u, als
volwassene, staat er een stoel klaar. We vinden het prettig als er van elke leerling niet
meer dan één ouder/verzorger aanwezig is.
Dag van de leraar – 5 oktober
Elk jaar besteden we aandacht aan de dag van de leraar. Wat we
georganiseerd hebben zal ook nog een beetje een verrassing mogen
blijven voor al onze medewerkers in ons gebouw. Misschien ten
overvloede wijzen wij u op het bericht wat u middels e-mail ontvangen
hebt.

Peuterdans – 6 oktober
Op woensdag 6 oktober verzorgt juf Carmen weer de peuterdans.
De eerste ronde start om 9 uur; de tweede ronde start
om 9.30 uur.
Deelname aan peuterdans/-gym is gratis.
Een tip voor nieuwe ouders en belangstellenden:
neem de ingang tegenover de beachvlaggen op het
plein (bij de donkergroene buitenpanelen)
Peuterdans vindt plaats in de speellokalen van ons
kindcentrum.
Kinderboekenweek 2021 – Worden wat je wil
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed
bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien,
ieder kind kan worden waar het van droomt. Kinderen spelen
vaak na wat ze willen worden: astronaut, dokter of kok. Ze
worden geïnspireerd door hun idolen of helden. Beroemde
zangeressen bijvoorbeeld, of voetballers en YouTubers.
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie als het
op beroepen aankomt. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun
je alles worden wat je wilt en dromen over later!
De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne
voor kinderen in Nederland en heeft als doel zoveel mogelijk
kinderen te enthousiasmeren om boeken te lezen.
We openen de Kinderboekenweek met een gedicht van Joke van Leeuwen en een dans op
het lied: Worden wat je wil.
We gaan (voor)lezen, knutselen, zingen, dansen en luisteren naar verhalen over allerlei
verschillende beroepen.
In de Kinderboekenweek organiseren we
een kinderboekenmarkt voor de groepen 3 t/m 5.
De kinderen mogen vrijdag 15 oktober van 08.30
uur tot 09.00 uur boeken meenemen om te verkopen
of te ruilen op een kleedje. U bent van harte welkom
om samen met uw kind boeken te verkopen, kopen
en/of te ruilen.
Wilt u boeken uitzoeken die 50 cent mogen kosten?
Dit maakt het voor de kinderen makkelijker om te
kopen en/of te verkopen. Per kind maximaal 10
boeken. De kinderen mogen de boeken ook ruilen met
elkaar.

Indien u niet in de mogelijkheid bent om te komen, mogen de kinderen ook zelfstandig
boeken verkopen, kopen en/of ruilen.
Om 09.00 uur is de boekenmarkt afgelopen. Het is dan de bedoeling dat u als ouder zoveel
mogelijk spullen (kleedje, boeken, geld) weer mee naar huis neemt.
We hopen dat veel kinderen weer met 'nieuwe' boeken naar huis gaan!
Bij boekhandel Riemer-Barth en bij Bruna is ook dit jaar weer een spaaractie.
Koopt u in de Kinderboekenweek een kinderboek bij Riemer-Barth of Bruna?
Lever dan de kassabon in bij juf Jessica of juf Annemieke.
Van 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde kassabonnen ontvangen we als school
een tegoed om boeken voor de schoolbibliotheek uit te kunnen zoeken. Vorig jaar hebben
we een mooie verzameling boeken kunnen toevoegen aan onze schoolbibliotheek!
Van harte aanbevolen !!
Klik hier om de officiële videoclip te zien behorend bij de kinderboekenweek.
Klik hier voor een clip van kinderen voor kinderen zingt over ‘Worden wat je wil.
Typetuin – naschoolse activiteit – groep 7
Ook dit schooljaar starten we met
een naschoolse activiteit voor
leerlingen van de groepen 7.
Tot op heden hebben 35 leerlingen zich aangemeld. Er is nog
tijd om uw kind (uit groep 7)
hiervoor op te geven als u dat
wilt. Deelname is niet verplicht en
er zijn kosten aan verbonden.
Alle ouders van de groepen 7
hebben enkele weken geleden
middels e-mail meer informatie
ontvangen hierover.
Schoolfruit
We melden u nu alvast dat we weer ingeloot zijn
voor schoolfruit. Dat betekent dat in het huidige
schooljaar alle leerlingen weer 20 weken lang
mogen genieten van schoolfruit. U heeft daar als
ouder geen extra kosten aan.

Meppel Actief
Meppel actief is zo langzamerhand een begrip geworden in Meppel. Daar waar mogelijk
werken we graag met hen samen.
In de bijlage treft u meer informatie over hen aan. Alle medewerkers stellen zich o.a.
daarin aan u voor.
Agenda
4 oktober
Werelddierendag
5 oktober
Dag van de leraar
5 oktober
Weekopening 8B
6 oktober
Peuterdans
6 oktober t/m 17 oktober – Kinderboekenweek
12 oktober
Weekopening 6C
15 oktober
Kinderboekenmarkt (gr. 3 t/m 5)
16 t/m 24 oktober
Herfstvakantie
27 oktober
Studiedag Team
Alle leerlingen zijn die dag vrij.

Met vriendelijke groeten,
het team van Het Kompas.

