
 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Vanmorgen begon de schooldag in de meeste 

klassen nóg gezelliger dan op andere dagen. In 

veel groepen was het lokaal anders ingericht om 

gezellig met elkaar te ontbijten. Door het 

meedoen aan het Nationaal Schoolontbijt willen 

wij een goed begin van de dag d.m.v. een goed 

ontbijt onder de aandacht brengen. 

Toevallig valt dat dit jaar ook nog eens op 

dezelfde dag als Sint Maarten. Veel 

groepen hebben deze week aan hun 

lampion gewerkt en een enkele groep 

heeft vanmorgen al even ‘warmgelopen’ door Sint Maarten te vieren in bejaardentehuis 

Reestoord.  

Deze week hebt u ook gebruik kunnen maken van de voortgangsgesprekken met de 

leerkracht(en) van uw kind(eren). Voor leerkrachten altijd een waardevol moment om het 

welzijn van uw kinderen met u te delen.  

En wat de komende weken precies gaat brengen? Vol verwachting klopt ons hart…  
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De komende weken (t/m 18 november) 

zullen in het thema ‘Doelgericht’ staan.  

Over het nastreven van doelen en of het 

doel alle middelen heiligt. Daarnaast gaat 

het over de zinvolheid van doelgericht 

werken en de waarde van het doelloos 

lanterfanten.  

De verhalen van Jacob en Esau (Genenis 25 

t/m 33) staan hierbij centraal.  

 

 

Afgelopen dinsdag heeft juf Petra 

met klas 3B de weekopening 

verzorgd (zie foto hiernaast). 

Aanstaande dinsdag 15 

november zal juf Evelien met 

groep 2C de weekopening 

verzorgen.  

 

 

 

- Het bestellen van de foto’s van de schoolfotograaf?  

(zie nieuwsbrief 7). 

 

 

Woensdag 16 november staat er peutergym op het 

programma. 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).   

 

 

 

Reminder – Denken u en jij aan….. 

Bijbelverhalen 

Weekopening 

Peutergym 



De prijswinnaars van de ontwerpwedstrijd m.b.t. de nieuwe school in de Nieuwveense 

Landen zijn bekend. Onderstaande winnaars komen van onze school. 

in de categorie: 

4 jaar-Tim  

5 jaar- Norah  

7 jaar- Rasia Lindhout  

10 jaar- Jasper  

De nieuwsbrief van Meppel Actief van de maand oktober is 

verschenen. Klik hier om deze te lezen.  

 

 

 

Zoals u misschien al van uw zoon/ dochter hebt vernomen is 

meester Albert-Jan al enkele weken met ziekteverlof. De 

verwachting is ook dat dit nog enkele weken zal duren. 

Gelukkig hebben wij al enkele weken een vervanger voor 

hem gevonden in de persoon van meester Koen. Meester Koen stelt zich hieronder aan u 

voor.   

 

Mijn naam is Koen Timmerman, 21 jaar oud 

en woonachtig in Meppel. Afgelopen zomer 

ben ik afgestudeerd als eerstegraads leraar 

lichamelijke opvoeding (ALO) aan de 

Hanzehogeschool in Groningen. Ik vind het 

een prachtige taak om kinderen goed en 

verantwoord te leren sporten op zijn of haar 

eigen niveau. Momenteel ben ik daarom dan 

ook met veel plezier bezig met het lesgeven 

van de kinderen op KC het Kompas. Dit zal ik 

net zo lang doen tot meester Albert Jan weer 

terug is. Ik probeer zoveel mogelijk de 

structuur van meester Albert Jan in mijn 

lessen aan te houden zodat de kinderen op 

een vergelijkbare manier gym krijgen. Dit 

houdt in dat ik vaak les geef in vakken 

volgens de door de vakgroep opgestelde 

planning en dit afwissel met leuke en uitdagende klassikale spellen.  

Ontwerpwedstrijd nieuwe school Nieuwveense Landen 

Nieuwsbrief Meppel Actief 

Discozwemmen 

Vervanging Albert-Jan – voorstellen meester Koen 

https://meppelactief.nl/wp-content/uploads/sites/2/2022/11/Nieuwsbrief-Oktober-2022.pdf


 

Zie de flyer hiernaast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie de uitnodiging in bijgevoegde flyer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van onze collega’s van OBS De Sprinkels ontvingen wij bericht dat zij op woensdag 16 

november en maandag 28 november een bus op het schoolplein plaatsen i.v.m. lessen die 

gegeven worden. Deze bussen zullen ’s morgens voor schooltijd geplaatst worden en na 

schooltijd weer vertrekken. Dit kan gevolgen hebben voor de verkeersdoorstroming bij de 

parkeerplaats en de Kiss & Ride-zone. Wellicht kunt u hier op deze dagen rekening mee 

houden op deze dagen wanneer u uw kind(eren) brengt en/of haalt.  

Sinterklaasfilm Kindpunt 

Buurtgezinnen 

Activiteiten op parkeerplaats 



 

 

11-11   Nationaal Schoolontbijt 

   Sint Maarten 

15-11   Weekopening 2C 

16-11   Peutergym 

22-11   Weekopening 7A 

23-11   Peuterdans 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

Agenda 

VMBO-game 


