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Geachte ouders, 

 

Steeds meer neemt het leven haar ‘normale’ vorm weer aan.  

We merken dat allemaal. Soms betekent dit dat we even moeten 

nadenken of we wel terug willen naar het oude of het nieuwe ‘normaal’.  

De pandemie heeft ons veel dingen geleerd. Sommige dingen zijn waardevol; andere juist 

niet. Op zoek naar een nieuwe balans betekent ons inziens oriënteren op het maken van 

(nieuwe) keuzes. Dat geldt ook voor ons als school.  

* Nemen we als school deel aan de jaarlijkse kinderpostzegelactie ? Jazeker ! 

* Gaan we aan de slag met het thema van de kinderboekenweek ? Jazeker! 

* Nodigen we ouders uit die over hun beroep komen vertellen in de klas tijdens de 

kinderboekenweek ? Jazeker!  

* Starten we de dag net als vroeger met een speelkwartier voor schooltijd ? Nee, nog niet. 

Als we zien hoe rustig de inloop nu verloopt en wat het effect daarvan in de klas is, dan 

zien we dat dit voor leerlingen en leerkrachten een meerwaarde op kan leveren. 

* Willen we ouders in de school ? Jazeker! Denk bijvoorbeeld aan het aanwezig zijn van 

een ouders bij een weekopening; aan zorggesprekken die nodig zijn; even met een kind 

meelopen omdat het voor dat kind in die situatie beter is.  

We begrijpen de vraag van ouders die graag een keertje in de klas willen komen kijken. 

We zoeken naar oplossingen zodat het niet te massaal wordt. Gunt u ons nog even de tijd 

om een weloverwogen keuze te maken ?   
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Deze week: 

 

Thema van de week 

Weekopening groep 6A 

Theaterschool 

Peutergym 

Bad Hesselingen 

Kinderboekenweek 

Meppel Actief 

Gevraagd 

Dank je wel 

Je kunt worden wat je wilt 

Kinderpostzegels 

Agenda 



Deze week werken we verder in het thema ‘slim’. Nadat we vorige week gehoord hebben 

dat Salomo koning is geworden en gekozen heeft voor wijsheid en deze heeft laten zien 

toen twee vrouwen bij hem kwamen met de vraag om recht te spreken. In de komende 

week lezen we de verhalen dat Salomo meer aanzien, rijkdom en macht krijgt.  

(verhalen uit 1 Koningen). 

Op dinsdag 12 oktober zal groep 6A de weekopening gaan verzorgen. We nodigen de 

ouder(s)/verzorger(s) van groep 6A 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. 

JeugdTheaterSchool Dynamo TDI start weer! 

Vanaf 26 oktober starten de lessen van JeugdTheaterSchool Dynamo TDI weer in Meppel. 

De lessen worden gegeven op de dinsdagmiddagen in het gebouw CBS Het Kompas. De 

theaterlessen worden aangeboden in drie verschillende groepen, namelijk voor kinderen 

van 6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar en een zogeheten jongerengroep voor kinderen die al op 

de middelbare school zitten. Deze laatste groep start op 2 november. De lessen worden 

verzorgd door een team van professionele theaterdocenten. Daarnaast zijn er door het jaar 

heen diverse leuke extra theateractiviteiten, zoals de TDI-Theaterbende of bijvoorbeeld de 

Drentse Mysterie-theaterdag. Voor meer informatie, het 

aanvragen van een gratis proefles of inschrijving, kunt u 

terecht op de website jtsdynamo.nl. Dynamo TDI is 

onderdeel van Drents JeugdTheater Garage TDI. 

 

Op woensdag 13 oktober verzorgt meester Albert Jan weer de 

peutergym. 

De eerste ronde start om 9 uur; de tweede ronde start om 9.30 uur. 

Deelname aan peutergym is gratis. 

Een tip voor nieuwe ouders en belangstellenden: neem de ingang 

tegenover de beachvlaggen op het plein (bij de donkergroene buitenpanelen) 

Peutergym vindt plaats in de speellokalen van ons kindcentrum. 

U bent van harte welkom met uw peuter. 
  

Thema van de week “Slim” 

Weekopening 6A – 12 oktober 

 

 

 

Theaterschool 

Peutergym – 13 oktober 

http://jtsdynamo.nl/


 

Er wordt een Swimming Disco Night in Bad Hesselingen 

georganiseerd. De dj’s van Drive In Viperss gaan er een extra 

gezellig feestje voor de basisschool-bovenbouw kids van maken, 

met een toffe licht- en geluidshow. Er is ruimte voor creatieve 

dancemoves in en om het zwembad en er ligt een groot klauter-

luchtkussen in het water.  

De disco is van 19.00 – 21.30 uur, de kassa gaat om 18.45 uur 

open. De entree is €4,50 (geen kortingsbon meer van toepassing) 

of een badenkaartstrip. Voor de brengende, wachtende en/of 

halende ouders wordt het natuurlijk extra gezellig bij het 

restaurant gemaakt. Let op: (alleen) in het droge zitgedeelte van 

het restaurant is een Coronapas vanaf 13 jaar verplicht. 

Noteer-tip: In de herfstvakantie zijn er Zeemeermin-clinics en volgende disco avond is op 

20 november. 

Zoals vorige week al vermeld, maar nu in kortere stijl. 

* Vrijdag 15 oktober van 08.30 uur tot 09.00 uur 

kinderboekenmarkt voor de groepen 3 t/m 5  

* Boeken liggen op een kleedje o.i.d.  

* Ouders zijn van harte welkom  

* Elk boek kost 50 cent. Dit maakt het voor de kinderen 

makkelijker om te kopen en/of te verkopen.  

* Maximaal 10 boeken per kind.  

* Ruilen met elkaar mag.  

* Kinderen mogen ook zelfstandig boeken verkopen, kopen 

en/of ruilen.  

* 9.00 uur: einde boekenmarkt.  

* Ieder neemt zijn/haar spullen mee naar huis. 

We hopen dat veel kinderen weer met 'nieuwe' boeken naar huis gaan! En dat ze deze met 

veel plezier gaan lezen. 

 

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 (4A) of juf Annemieke (6C). 

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!  

  

Kinderboekenweek 2021 – kinderboekenmarkt 15 oktober 

Kinderboekenweek 2021 – kassabonnen inleveren ?! 

Bad Hesselingen – 16 oktober 



Op woensdag 20 oktober organiseert Meppel Actief een sportinstuif voor kinderen van 2-8 

jaar. De sportinstuif is in sporthal Koedijkslanden, Zuiderlaan 197 te Meppel. Tijdens deze 

ochtend kunnen kinderen kennismaken met verschillende sporten en verenigingen. 

Deelname aan de sportinstuif is gratis en aanmelden is niet nodig. Van 09:30 tot 11:00 uur 

zijn de kinderen van harte welkom om te komen sporten. 

Binnenkort starten we op vrijdagmiddag weer met circuit op 

vrijdagmiddagen. 

Voor één van de activiteiten zijn we op 

zoek naar garen; brei-, haak-, of 

borduurgaren. Hebt u nog resten liggen 

en wilt u ze aan ons doneren? Heel 

graag!  

Het garen mag gebracht worden bij juf Annemieke (groep 6c) en juf Doortje (groep 8a). 

 

Een welgemeend “DANK JE WEL” aan ouders en verzorgers voor het opfleuren van deze 

dag. Het werd door de leerkrachten zeer gewaardeerd. Met een mooie gevarieerde bos 

bloemen is iedereen naar huis gegaan. 

Nogmaals: dank jullie wel ! 

 

Onze bovenbouwleerlingen waren met hun groepsleerkrachten vandaag te vinden op een 

techniek-event in Steenwijk.  

Ze hebben veel ontdekt en veel geleerd. 

Wie weet…. misschien zien we in deze nieuwsbrief wel foto’s van de technici van de 

toekomst. De kinderen hebben in ieder geval enthousiast de kans gegrepen om kennis te 

maken met techniek. 

Dank aan alle ouders die hierin een rol hebben gespeeld. Zonder jullie was dit niet 

mogelijk geweest. 

  

Meppel Actief – 20 oktober 

Gevraagd voor circuit  

Dank je wel - De dag van de leraar – 5 okober 

Je kunt worden wat je wilt ... – techniekmiddag in Steenwijk 



  
 

  
 

 

Groep 4 van juf Esther van de Meer en juf  

Tirsa kon vandaag kennismaken met het  

beroep vrachtwagenchauffeur in het kader  

van het thema van de kinderboekenweek.  

Wat fijn dat ze zo mochten ontdekken hoe  

groot zo’n vrachtwagen wel niet is, en hoe 

zo’n cabine er van binnen uitziet, en dat  

zo’n laadklep zo sterk is dat de hele groep 

erop kan staan….  

Een betekenisvolle ochtend.  

    

Je kunt worden wat je wilt ... - vrachtwagenchauffeur 



De laatste verkopen zijn opgehaald. Onze leerlingen hebben hun uiterste best gedaan om 

die laatste (digitale) verkopen binnen te halen om kans te maken op een prijs...  De 

landelijke winnaar is nog niet bekend…. 

Maar wat een leuke, enthousiaste reacties kregen ze! En wat een inzet toonden ze...!  

Fijn dat de leerlingen met z'n allen zo hun best hebben gedaan om geld op te halen voor 

projecten die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen.  

Als bedankje kwam meester Hans langs bij groep 7C om hen te trakteren op gebak. Zij 

hadden van ònze groepen de hoogste opbrengst.  

 
 

De leerlingen van groep 7 van juf Milou en juf Annelies lazen afgelopen week voor aan de 

peuters van Kindpunt Zuid in het kader van de kinderboekenweek. 

   
  

 

 

Kinderpostzegels – groep 7C 

Voorlezen – kinderboekenweek – groepen 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 oktober t/m 17 oktober – Kinderboekenweek 

12 oktober     Weekopening 6A (8.30-9.00 uur) 

13 oktober    Peutergym (9.00/9.30 uur) 

15 oktober    Kinderboekenmarkt (gr. 3 t/m 5) 

    8.30-9.00 uur 

16 t/m 24 oktober  Herfstvakantie 

20 oktober    Sportinstuif Meppel Actief (9.30-11.00 uur) 

27 oktober   Studiedag Team 

    Alle leerlingen zijn die dag vrij. 

Met vriendelijke groeten,   

het team van Het Kompas. 

 

 

Agenda 


