
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte ouders, 

De eerste week na de herfstvakantie zit er weer op en we merken 

buiten dat ook herfst is. In deze eerste week hebben wij als een 

team een inspirerende studiedag gehad over coöperatief leren, donderdag en vrijdag 

hebben veel collega’s vol enthousiasme hier invulling aan gegeven tijdens de lessen. In de 

komende week staat Het Nationaal Schoolontbijt op het programma (vrijdag), wij vragen u 

hiervoor de nodige voorbereidingen te treffen. 

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. Gezien de 

recente ontwikkelingen lijkt het ons wijs om voorzichtig te zijn m.b.t. het aantal 

aanwezigen. I.t.t. eerdere berichtgeving staat er voor u, als volwassene, één stoel klaar.  

We gaan er van uit dat er per leerling (van groep 4A) één ouder/verzorger aanwezig 

kan/zal zijn. 

Voor de herfstvakantie hebben alle kinderen de brief mee gekregen aangaande de 

vrijwillige ouderbijdrage. Mocht u dit even over het hoofd gezien hebben, dan staat deze 

nogmaals bijgevoegd bij de nieuwsbrief.  

Groeten,  de activiteitencommissie  

Nieuwsbrief 09 
29-10--2021 
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Ouderbijdrage 

 

 

 



Aanstaande vrijdag 5 november vieren wij op 

school de 19e editie van het Nationaal 

Schoolontbijt. Kinderen in heel Nederland 

ontbijten dan weer samen met hun meesters en 

juffen gezond en gezellig in de klas. In deze 

feestelijke ontbijtweek willen we het belang van 

gezond ontbijten onder de aandacht brengen met 

als missie een gezond ontbijt, elke dag en voor 

ieder kind. Het thema van dit jaar is dan ook: 

‘Altijd een gezond ontbijt’. 

Wij wijzen u vooral op het meegeven van de ‘4 

B’s’ aan uw kind(eren) naar school volgende 

week vrijdag.  

Klik op het plaatje hiernaast voor meer 

informatie en de uitleg van de 4 B’s. 

Deze week zijn we gestart met de typecursus voor leerlingen van de groepen 7. Alle 

ouders van de groepen 7 hebben hierover voor de herfstvakantie informatie ontvangen. 

 

Hoi allemaal,  

Even voorstellen! Mijn naam is Eline Otten. Sinds kort werk ik af en toe als invaller bij 

jullie op school. Tijd om even verder kennis te maken! 

Ik heb bijna mijn hele leven in Twente gewoond. 2 jaar geleden ben ik met mijn gezin naar 

Meppel verhuisd. Dat gezin bestaat uit mezelf, mijn man en mijn drie 

kinderen van 4 jaar, 3 jaar en 4 maanden oud. We wonen in een 

gezellige straat in de Koedijkslanden, samen met ons hondje Milo. 

Na mijn opleiding tot Muziektherapeut aan het conservatorium, ben ik 

de Pabo gaan doen. Twee prachtige beroepen, beide erg leuk om te 

doen!  

In mijn vrije tijd hou ik ervan om wat leuks te doen met mijn gezin, 

muziek te maken of te schilderen. Maar met een mok goede stevige 

koffie en een goed boek ben ik ook heel blij hoor!  

Wil je nog wat leuke feitjes over mij weten? Nou, komt ‘ie; dolfijnen 

zijn mijn lievelingsdieren, ik heb hoogtevrees en ik kan met mijn mond 10 liedjes achter 

elkaar fluiten zonder te stoppen om adem te halen! Probeer jij dat ook maar eens en laat 

het me maar horen als je me tegenkomt op school! 

Groetjes juf Eline 

  

Typecursus groepen 7  

Even voorstellen 

 

Het Nationaal Schoolontbijt - vrijdag 5 november 

 

https://www.schoolontbijt.nl/wpd/wp-content/uploads/2021/10/Ouderbrief-vrijdag-5-november.pdf


 

Afgelopen woensdag was de tweede studiedag voor het gehele 

team. Ook deze dag stond ‘coöperatief leren’ centraal. 

We feliciteren alle teamleden met hun behaalde certificaat (Level 

1). In november en december zijn geen studiedagen meer gepland. 

 

Vanaf 2 november starten de lessen van JeugdTheaterSchool Dynamo TDI weer in 

Meppel. De lessen worden gegeven op de dinsdagmiddagen in het gebouw Kindcentrum 

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. 

Deze week is het schoolkoor weer gestart. 

O.l.v. juf Loes en juf Irene kan er weer naar hartenlust worden 

gezongen na schooltijd. 

Deze naschoolse activiteit start om 14.30-14.45 uur met het samen 

nuttigen van iets te drinken en te eten. Daarna wordt er een half 

uurtje gezongen. Er is nog plek in het schoolkoor. 

Meer informatie nodig? Neem contact op met juf Loes en/of Juf Irene. 

Voor kinderen die eens willen leren hoe je op een ukelele moet spelen is er tot de 

kerstvakantie weer een aantal lessen O.l.v. Meester Arjan en juf Elly. 

Een ukelele is via school te leen. Ook hier is nog plek. 

Opgave kan (voor kinderen vanaf groep 4 ) bij de bovengenoemde leerkrachten.  

Wie komt gezellig meezingen of meespelen? 

Met de Week van de Mediawijsheid wordt aandacht gevraagd voor kritisch, leerzaam en 

vooral positief mediagebruik. Dit jaar staat in het teken van: Samen 

Sociaal Online. We staan stil bij wat we écht belangrijk vinden in de 

online wereld. We maken ruimte om hierover met elkaar in gesprek 

te gaan. En om jezelf of een ander mediawijzer te maken – en 

daarmee weerbaarder en digitaal vaardiger. Een vast onderdeel van 

de Week van de Mediawijsheid is de serious game MediaMasters. 

JeugdTheaterSchool Dynamo TDI start weer! 

 

Schoolkoor en ukelele les 

 

Mediawijsheid groep 7 & 8  (5 t/m 12 november) 

 

Studiedag – woensdag 27 oktober 

 

http://jtsdynamo.nl/


 

De schoolfoto’s zijn klaar en zijn over het algemeen weer goed gelukt.  

De foto’s  staan allemaal in de webshop van de fotograaf. De inlogkaarten zijn aan het 

einde van de week aan de kinderen uitgedeeld (ook de broertjes-zusjes foto’s. Op deze 

inlogkaarten staat beschreven hoe u de foto’s kunt aanschaffen. Kijkt u anders even in de 

bijlage ? 

Mist u nog een foto? Kom dan volgende week even binnen. U vindt dan op de tafel op het 

leerplein beneden de kaarten die nog ‘over’ zijn. Mogelijk zit daar nog een foto voor u bij 

bij. Bij voorbaat dank 

Op woensdag 3 november verzorgt juf Carmen weer de peuterdans 

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. 

 

2 november    Start Jeugdtheaterlessen Dynamo 

3 november   Luizenpluis 

3 november    Peuterdans 

4 november t/m 12 nov Week van de mediawijsheid  

5 november   Schoolontbijt 

6 november    Open Bedrijven Dag  

 

Met vriendelijke groeten,  

het team van Het Kompas. 

 

 

 

Agenda 

Schoolfotograaf 

Peuterdans 


