
 

 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),     

 

De kop is er al weer af! Het bruist weer in de school, 

iedereen heeft weer energie. Maar we ervaren ook 

dat de energie na eindelijk weer een lange schooldag 

of aan het einde van zo’n eerste schoolweek ook 

weer op kan zijn. Toch merken we dat veel 

leerlingen en leerkrachten weer zin hadden om weer 

te mogen starten.  

Er zijn nieuwe leerlingen gestart dit schooljaar. Niet 

alleen in de groepen 1, ook in een aantal andere 

groepen. Ook zijn er enkele nieuwe leerkrachten 

gestart. We heten jullie allemaal van harte welkom. 

We hebben de indruk dat iedereen een goede start 

van het nieuwe schooljaar heeft gehad. 

Zoals u van ons gewend bent zullen de nieuwe 

leerkrachten zich in een deze en de komende nieuwsbrieven ook aan u voorstellen.   

Wat was het trouwens fijn dat veel ouders/verzorgers afgelopen week gebruik hebben 

gemaakt van het inloopmoment. Dat u even een kijkje in de klas kwam nemen was voor 

uw kind(eren) belangrijk.  
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In het onderwijs wordt wel eens gesproken over de ‘gouden weken’. Daar ligt dit 

cursusjaar voor ons een belangrijk accent. Daarom zijn we deze eerste week gestart met de 

KANJERWEEK. In elke groep zijn diverse activiteiten uitgevoerd m.b.t. groepsvorming. 

U leest in deze nieuws brief meer over deze zogenaamde gouden weken. En volgende 

week ontvangt u van ons een thematische nieuwsbrief over de kanjertraining met foto’s 

van activiteiten welke we deze week in de klassen hebben uitgevoerd. 

 

Wanneer er in een groep een nieuw iemand komt (leerling of leerkracht) of wanneer er in 

een groep iemand vertrekt (leerling of leerkracht), veranderen de verhoudingen in een 

groep. U begrijpt dus dat er in nagenoeg elke groep gewerkt moet worden aan het 

groepsproces, want de 

meeste groepen zijn wel 

van samenstelling 

veranderd. Daarom 

worden er in alle groepen 

activiteiten gedaan om 

elkaar beter te leren 

kennen. In de komende 

week ontvangt u een 

thematische nieuwsbrief 

waarin u meer kunt lezen 

over de ‘gouden weken’.  

Om het groepsproces 

opnieuw te bevorderen maken wij veel gebruik van de materialen van de Kanjertraining. 

Ook wordt er gebruik gemaakt van andere activiteiten die op internet te vinden zijn. Alle 

groepen 7 hebben deze week alle drie een groepsactiviteit gedaan onder begeleiding van 

gastdocent meester Leo Hans. Deze les heeft als titel ‘De Wereld van Verschil’. We zijn 

ons bewust dat juist in de groepen 7 

groepsvorming aandacht nodig heeft 

doordat alle groepen helemaal 

opnieuw gevormd moeten worden. 

Daarom hebben we ervoor gekozen 

die lessen in te zetten in uitsluitend 

deze jaargroep. We hebben het 

ervaren als een aantal mooie lessen 

waar we hopelijk dit schooljaar nog 

regelmatig naar terug kunnen 

verwijzen.  

 

De gouden weken 



Deze week zitten werken we nog in de 

vakantieweken. Hierin komen verschillende 

verhalen aan bod, zoals het verhaal van David en 

Goliath. Volgende week starten we weer met een 

thema, het leven als een zoektocht. Volgende 

week leest u welke bijbelverhalen bij dit thema 

zijn uitgezocht.  

 

 

 

 

- Het invullen van de vragenlijst inventarisatie hulpouders? Hierover heeft u deze 

week een email ontvangen.   

- Het invullen voor de ouderverklaring? Zie voor 

aanvullende informatie in het kopje hieronder.   

- Uw aanmelding als nieuw lid of als penningmeester 

van de AC 

(ackindcentrumhetkompas@kindpunt.nl)? 

- Het nakijken of u toch niet een bakvorm en een 

bodem hebt die niet matchen? Indien dit wel zo is, 

vragen wij u dit kenbaar te maken bij Truus. 

Voor de vakantie hebben we de ouders met kinderen die op 1 november 2022 2, 3 of 4 jaar 

oud zijn, gevraagd om een ouderverklaring in te vullen voor een nieuwe KindPunt locatie in 

de Nieuwveense Landen. 

We hebben bijna voldoende verklaringen binnen! Maar we missen er nog een paar. Daarom 

toch nog een keer de vraag of u de moeite wilt nemen om de ouderverklaring in te vullen. U 

helpt ons enorm om hiervoor even de tijd te nemen. Via deze link komt u direct bij het 

formulier. Zorg dat u uw DigiD en het BSN nummer van uw kind(eren) bij de hand hebt. 

Wanneer u nog vragen hebt kunt u bij de directeur terecht. 

 

 

 

 

 

Reminder – Denkt u aan….. 

Help ons mee! – Van de directeur-bestuurder van stichting Kindpunt 

Bijbelverhalen 

mailto:ackindcentrumhetkompas@kindpunt.nl
https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-scholen/index.html#/gegevens/108


In Parro hebt u vanaf vandaag 2 

weken de tijd om uw privacy-

voorkeuren te wijzigen. Dus 

wanneer u van mening bent 

veranderd en vindt dat uw zoon/ 

dochter nu wel op de foto in de 

nieuwsbrief of op de website mag 

of juist niet, dan kunt u dat vanaf 

vandaag wijzigen. Deze mogelijkheid sluit weer op vrijdag 16 september.  

Hiernaast ziet u een stukje uit 

onze schoolgids waarin e.e.a. 

staat beschreven wat betreft 

het fietsen naar school. Wij 

hopen dat u hier aandacht aan 

wilt besteden. Op deze manier 

zal het parkeren van de fietsen 

geen problemen op moeten 

leveren.  

Dit jaar is weer opnieuw 

gekeken hoe de fietsen het beste verdeeld kunnen worden over de stallingen. Dit heeft te 

maken met de aantallen leerlingen in de verschillende groepen. Wij hebben ervaren dat 

wanneer leerlingen hun fiets kunnen stallen tussen leeftijdsgenoten, dit vooral bij de 

jongere leerlingen voor meer veiligheid zorgt.  

 

Hiernaast ziet u een plattegrond van 

het schoolplein waarop staat 

aangegeven waar de leerlingen uit 

de verschillende groepen hun fietsen 

kunnen stallen. Deze wijkt af van de 

afbeelding in de schoolgids van 

vorig jaar.  

 

We vinden het erg fijn dat ouders en 

leerlingen zoveel mogelijk op de 

fiets naar school gaan. Mogelijk 

heeft dit ook te maken met het 

mooie weer. Maar we hopen dat u, 

samen met uw kind(eren) dit zo lang 

mogelijk wilt volhouden. Het zorgt 

er o.i. voor dat het gevoel van veiligheid rondom de school wordt bevorderd. Dat het 

daarnaast ook nog eens gezond is, is o.i. mooi meegenomen toch? 

Op de fiets naar school/ stalling van de fietsen 

Parro – privacy voorkeuren 



 

We zijn op zoek naar een ouder/ 

verzorger/ vrijwilliger die het leuk 

vindt om te helpen in de 

schoolbibliotheek. 

Als bibliotheekmedewerker helpt u de 

kinderen bij het inleveren/ uitlenen van 

boeken, het uitzoeken van een geschikt, 

leuk leesboek en het opruimen van de 

ingeleverde boeken. 

We zoeken nog hulp voor de  

• maandagmiddag in de oneven weken  (13.00 - 14.30 uur)  

• vrijdagmorgen (8.30 - 10.30 uur) 

Lijkt het u leuk om ons ‘bibliotheek-team’ te komen versterken dan kunt u zich opgeven 

bij juf Jessica (j.reints@kindpunt.nl) of juf Annemieke (a.vandervaart@kindpunt.nl)  

Op woensdag 7 september verzorgt meester Albert-Jan de peutergym. De eerste ronde 

start om 9:00 uur; de tweede ronde start om 9.30 uur. Deelname aan peutergym en -dans is 

gratis. Een tip voor nieuwe ouders en belangstellenden: neem de ingang tegenover de 

beachvlaggen op het plein (bij de donkergroene buitenpanelen). In tegenstelling tot de 

periode voor de zomervakantie vinden peutergym en – dans weer plaats in het speellokaal. 

 

Hieronder vindt u het gymrooster voor het komende schooljaar.  

(MRT staat voor Motorische Remedial Teaching). 

 

 
 

Oproep schoolbibliotheek 

 

Gymrooster 

Peutergym 

mailto:j.reints@cbshetkompasmeppel.nl


Deze voor u gescande mooie 

geboortekaart behoeft weinig 

toelichting! Juf Lillian is onze 

collega die vorig jaar tot de 

zomervakantie heeft les 

gegeven in groep 3. Van harte 

gefeliciteerd juf Lillian, Wisse 

en grote broer Moos! Wij 

wensen jullie veel geluk toe 

met elkaar. 

 

Hoi, mijn naam is Roos Weggemans, ik ben 23. Dit jaar mag ik 

komen werken op het Kompas. Ik zal vooral te vinden zijn in groep 

4, groep 7 en groep 8. Daarnaast ga ik op woensdagochtend om de 

week, de peuterdanslessen geven. Ik woon in Zwolle, nog bij mijn 

ouders, samen met mijn lieve konijntjes. Ik heb twee broers en een 

hele leuke vriend. Ik dans drie keer in de week en ga nog een extra 

opleiding volgen voor dans juf. Daarnaast ben ik gek op koken, 

lezen, zingen en sporten. Ik heb super veel zin om dit jaar op het 

Kompas te komen werken.  

 

 

Wij zijn Kristine Pater en Marije Boersma en zijn komend schooljaar 

weer schoolmaatschappelijk werker 

op het Kompas.  Marije is de 

maandagochtend aanwezig en 

Kristine op de donderdag. Wij 

helpen kinderen van 0-12 jaar en 

ouders bij verschillende problemen 

in en rondom de thuissituatie of 

problemen die zich op school 

afspelen. Aanmelden kan via de 

IB’ers, maar er kan ook rechtstreeks 

contact met ons worden opgenomen. 

We kunnen dan altijd een 

intakegesprek inplannen om te 

kijken wat we voor jullie kunnen betekenen. Kristine is bereikbaar op: 0622147428 en 

Marije: 0624920161. 

 

Voorstellen - schoolmaatschappelijk werkers 

Voorstellen – Juf Roos Weggemans 

Geboortenieuws 



Nieuwsbrief 

Wij ontvingen een nieuwsbrief van Meppel Actief. Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.  

Nationale Sportweek 

Van vrijdag 16 t/m zondag 25 september vindt de Nationale Sportweek plaats. Tijdens 

deze week worden verschillende activiteiten georganiseerd voor jong én oud. Als bijlage 

bij deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van alle activiteiten die Meppel Actief 

organiseert. Meer informatie over deze activiteiten is te vinden op 

www.meppelactief.nl/agenda. 

 

Op woensdag 21 september 2022, in de Nationale Sportweek, organiseert 

korfbalvereniging KIOS het schoolkorfbaltoernooi. Het toernooi is voor de groepen 3/4, 

5/6 en 7/8 van de basisscholen. Het toernooi is ‘s middags van ongeveer 14.30 – 17.30 uur 

op de korfbalvelden van KIOS en voetbalvelden van VVR in Ruinerwold. 

Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen? Opgeven kan in teams van minimaal 4 en 

maximaal 6 personen. Per team vragen wij 1 begeleider. 

Ook individuele aanmeldingen en incomplete teams zijn welkom. De organisatie doet zijn 

best om hier complete teams van te maken. 

Opgeven voor 12 september 17.00 uur. Zie bijlage voor het opgaveformulier.  

Bij de plaatselijke korfbalverenigingen zijn er eventueel mogelijkheden voor het volgen 

van de open trainingen. 

Peutergym/Peuterdans – volgende week beginnen we weer. 

Zie ook rooster: Het Kompas | Peutergym en Peuterdans (kindcentrumhetkompas.nl) 

 

05-09   Spreekuur directie (8.30 uur) 

05-09 t/m 08-09  Ouder-vertel-gesprekken 

07-09   Peutergym 

14-09   Studiedag stichting Kindpunt, leerlingen vrij. 

14-09   Peuterdans 

19-09 t/m 23-09 Week van het Kindcentrum 

19-09   Inloopmoment voor ouders (14.30 uur) 

20-09   Weekopening 8Y (de eerste van het jaar) 

21-09   Inloopmoment voor ouders (12.15 uur) 

21-09   Peutergym 

 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

Meppel Actief 

Agenda 

Kios Schoolkorfbaltoernooi 2022 

https://meppelactief.nl/wp-content/uploads/sites/2/2022/08/Augustus-2022.pdf
http://www.meppelactief.nl/agenda
https://kindcentrumhetkompas.nl/peutergym-en-peuterdans

