
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte ouders, 

 

De laatste weken is Squid Game in het nieuws. Het is een serie 

waar de leeftijdgrens van 16 jaar voor wordt gehanteerd. In deze 

serie accepteren honderden berooide mensen een vreemde uitnodiging om deel te nemen 

aan een reeks kinderspellen. De prijs is verleidelijk hoog, maar op gevaar van eigen leven.  

Steeds vaker zijn de effecten van dit soort series (thrillers) op scholen te merken. Zowel in 

het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. M.n. de invloed welke de media hebben 

op het dagelijkse leven van leerlingen heeft onze aandacht en zorg. Met enige regelmaat 

merken we op school de gevolgen van Whatsapp, TicToc (leeftijdsgrens 13 jaar) en films. 

Zo is de laatste week voor de herfstvakantie al een versie van Squid Game welke 

nagespeeld wordt door leerlingen gezien op het plein. Wie deze serie gezien heeft weet dat 

een mensenleven in deze serie niet veel waard schijnt te zijn. Het past niet bij onze manier 

van kijken en samenwerken met mensen. We constateren dat het spelletje al gauw ruwer 

wordt gespeeld en dat daardoor de nodig incidenten ontstaan.  

U begrijpt dat wij bij een spelletje als Squid Game op het schoolplein zullen ingrijpen.  

Er zijn in onze ogen spellen te spelen die fijner zijn om te spelen en waarbij geen 

‘slachtoffers’ vallen. 

Het is niet onze taak om u voor te schrijven wat u wel of niet goed vindt voor uw kind om 

naar te kijken. Die keuzes maakt u zelf. Wel roepen wij u op om bewuste keuzes te maken 

welke passend zijn bij de leeftijd en ontwikkeling van uw kind(eren). We hopen dat u  

eventueel een gesprek met uw kind(eren) hierover aan wilt gaan.  
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Op dinsdag 2 november zal groep 4A de weekopening gaan verzorgen. We nodigen de 

ouder(s)/verzorger(s) van groep 4A uit daarbij aanwezig te zijn.  

De weekopeningen worden gehouden in de speellokalen van ons kindcentrum. Voor u, als 

volwassene, staat er een stoel klaar. In tegenstelling tot vorige maand bent u SAMEN van 

harte welkom bij de weekopening.  

De stap naar het voortgezet onderwijs is spannend. De educatieve 

game GO VMBO helpt hierbij. Met deze game ontdekken 

leerlingen op een leuke en speelse manier alles over het VO in het 

algemeen en het VMBO in het bijzonder. In de game gaan 

leerlingen op ontdekkingstocht tijdens hun eerste schooldag. Ze 

kunnen vragen stellen aan leerlingen en docenten, en puzzels 

oplossen in lokalen. Zo ontdekken ze gaandeweg het VO en hun eigen 

talenten en interesses. De is onderdeel van het keuzeproces. Hij is niet 

gekoppeld aan het een bepaalde school. Ga naar www.govmbo.nl 

 

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. 

Op vrijdagmiddag na de herfstvakantie starten we weer met circuit voor de bovenbouw. 

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). 

 

Deze week hebben alle kinderen de brief mee gekregen aangaande de vrijwillige 

ouderbijdrage. Mocht het zo zijn dat u de brief niet heeft ontvangen dan staat deze 

bijgevoegd bij de nieuwsbrief.  

 

Groeten,  de activiteitencommissie 

  

Weekopening 4A – 2 november 

 

 

 

GO VMBO game 

Gevraagd voor circuit - herhaling 

Ouderbijdrage  

Sportinstuif - herfstvakantie  

http://www.govmbo.nl/


Boekhandel Riemer Barth heeft een heel leuke leesactie opgezet waarmee u 

en jij €2,50 korting kunnen krijgen op nieuwe boeken.  

De leerlingen krijgen vandaag een leesstrippenkaart mee naar huis. Voor elke 

10 minuten dat uw zoon/ dochter leest, mag u een handtekening op de 

leesstrippenkaart zetten.  

Als de strippenkaart vol is, is deze 2,50 euro waard om een nieuw leesavontuur 

aan te schaffen bij Riemer Barth. 

Wij wensen u en jullie veel leesplezier!  

Op woensdag 27 oktober zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een 

studiedag van het hele team. We volgen dit cursusjaar een scholing 

‘Coöperatief Leren’.  

Voor 2021 staan er verder geen studiedagen van het team gepland. 

Heb je al eens gehoord van Buurtgezinnen? Buurtgezinnen koppelt 

gezinnen die overbelast zijn aan een warm en stabiel gezin in de buurt, 

voor alledaagse en vriendschappelijke hulp rondom de kinderen. Hoe 

die steun eruit ziet is altijd maatwerk. Het kan gaan om een wekelijkse 

speelafspraak na schooltijd of in het weekend, mee-eten, logeren of 

samen iets leuks ondernemen. Zo krijgen de kinderen wat extra liefde 

en aandacht, en kunnen ouders even op adem komen. 

Op dinsdag 26 oktober van 11:00 tot 12:00 uur is er een info-uurtje over Buurtgezinnen in 

Bibliotheek Meppel (marktstraat 27). Geïnteresseerde vraag- en steungezinnen kunnen 

hier vrijblijvend aanschuiven om meer te horen over Buurtgezinnen. Je kunt uiteraard ook 

zelf contact opnemen met de coördinator via geke@buurtgezinnen.nl of 06-23100123. 

We gaan weer zingen!!                                              

Jaa, we gaan weer zingen. Met veel plezier kunnen we vertellen dat 

we na de herfstvakantie weer van start gaan met ons schoolkoor. 

Op dinsdag 26 oktober, direct na schooltijd, kunnen de leerlingen 

die (weer) mee willen doen naar het speellokaal komen. Na wat eten 

en drinken gaan we weer fijn zingen. Om 15.15 uur zijn de zangers 

vrij om naar huis te gaan of naar de BSO. Een koekje en drinken 

wordt door school verzorgd.  

We hebben er zin in en zien je graag!! 

Met groeten van en  

 

 

 

 

Leesstrippenkaart, €2,50 korting op nieuwe boeken! 

 

Buurtgezinnen in Meppel 

 

We gaan weer zingen - schoolkoor 

 

Studiedag – woensdag 27 oktober 

 



Beste ouder(s), verzorgers, 

 

Hierbij een bericht van de Medezeggenschapsraad.  

 

Op 28 september jl. hebben wij voor het eerst dit schooljaar met elkaar vergaderd. Sinds 

lange tijd niet vanachter een scherm maar gewoon op Het Kompas. We hebben afscheid 

genomen van Harmen van Twillert en hem bedankt voor zijn inzet gedurende de afgelopen 

jaren. Kevin van der Waard is zijn opvolger en we zijn blij dat hij de MR-gelederen komt 

versterken.  

De Medezeggenschapsraad is niet altijd even zichtbaar. Zeker niet in de afgelopen corona 

periode. Daarom is één van onze goede voornemens komend schooljaar om periodiek van 

ons te laten horen.   

Wat hebben we op de vergadering van 28 september jl. besproken?  

Zonder volledig te zijn, noemen we het volgende: 

- de sollicitatieprocedure voor de opvolger(s) van Martin Wegenaar - waarin de MR met 2 

leden vertegenwoordigd was - is geëvalueerd; 

- we hebben gesproken over de brief van de Activiteitencommissie inzake de vrijwillige 

ouderbijdrage die u deze week heeft ontvangen; 

- de jaarplanning en de schoolgids (inclusief de wijzigingen die de MR heeft voorgesteld) 

is aan de orde gekomen; en 

- zoals u wellicht weett, heeft de overheid in het kader van het Nationaal Programma 

Onderwijs een fors bedrag per leerling ter beschikking gesteld. In totaal gaat dit om veel 

geld. De overheid vindt het belangrijk dat de MR hierbij wordt betrokken en heeft de MR 

zelfs instemmingsrecht verleend voor het NPO-plan dat elke school moet maken. Aan het 

eind van vorig schooljaar hebben wij als MR al een brede discussie gevoerd met de 

directie over dit plan en bijbehorende bedragen. Tijdens de vergadering van 28 september 

jl. is e.e.a. nogmaals uitvoerig aan de orde gekomen.. Wij gaan er vanuit dat binnenkort  

formeel te kunnen instemmen met het NPO-plan 2021/2022. 

 

Aan het einde van de vergadering hebben we afgesproken binnenkort een gezamenlijk 

bericht namens MR en directie te sturen over het halen en brengen van kinderen en de 

verkeersveiligheid. Zeker nu de regenachtige maanden in aantocht zijn. 

 

Wij hopen u hiermee enig inzicht te hebben gegeven waar de MR zich op dit moment mee 

bezig houdt. 

 

Mocht u (al dan niet naar aanleiding van dit bericht) een vraag of opmerking hebben voor 

de MR, mail ons vooral  op mzrkchetkompas@kindpunt.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

namens de MR 

Fokko Oldenhuis (voorzitter) 
 

  

Bericht vanuit de MR 

 

mailto:mzrkchetkompas@kindpunt.nl


Deze week heeft de MR de schoolgids goedgekeurd. Deze ontvangt u binnenkort.  

18 oktober t/m 22 oktober – Herfstvakantie 

20 oktober    Sportinstuif Meppel Actief (9.30-11.00 uur) 

26 oktober    Start schoolkoor (naschoolse activiteit ) 

27 oktober   Studiedag Team 

    er is dus geen peutergym/-dans 

3 november   Luizenpluis 

4 november t/m 12  Week van de mediawijsheid  

5 november   Schoolontbijt 

 

Met vriendelijke groeten,  

het team van Het Kompas. 

 

In de 

bijlage leest 

u welke 

boeken 

Matilda het 

leukste 

vond. 

 

 

 

 

 

Als afsluiting van de 

kinderboekenweek werd 

vandaag een boekenmarkt 

georganiseerd. I.v.m. het slechte 

weer vond deze binnen plaats. 

Ouders en leerlingen zorgden 

voor een gezellige markt. We 

hopen dat veel leerlingen hun 

boek(en) hebben geruild of een 

nieuw boek hebben ‘gekocht’. 

Mooi om te zien was dat de ondernemers van de toekomst nu al zichtbaar waren.   

Agenda 

Matilda – de boekenwurm 

Schoolgids 2021-2022 

 

Vacature onderwijsassistent 



 
 

 

 

 

Vacature onderwijsassistent 


