
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte ouders, 

Afgelopen week werd duidelijk dat het virus nog steeds een rol 

speelt in ons leven. Ieder denkt daar het zijne van en probeert zich 

aan te passen aan de omstandigheden en de daarbij behorende 

keuzes. 

 

Ook ons kindcentrum staat weer voor een nieuwe fase. Het is een 

fase die ons bekend voorkomt.  

In deze nieuwsbrief leest u wat onze acties zijn om besmettingen te beperken. 

• Als uw kind geen klachten heeft gaat het gewoon naar school 

• Bij klachten kunt u thuis een zelftest uitvoeren.  

Dat is niet verplicht, maar kan helpen om u helderheid te verschaffen wat er aan de 

hand zou kunnen zijn.  

Wanneer een zelftest positief uitvalt is ons dringende advies uw kind thuis te 

houden en een afspraak te maken met de GGD. 

• Na een test van de GGD is er definitief helder of de uitslag positief of negatief is. 

• Bij een positieve uitslag zal de GGD contact met u opnemen voor brononderzoek. 

We gaan er van uit dat u de adviezen van de GGD opvolgt. 

• We waarderen het zeer als u ons op de hoogte brengt van deze uitslag. 

• Na 5 dagen kunt u eventueel uw kind opnieuw laten testen (ook als het klachtenvrij 

is). 

• Als uw kind weer klachtenvrij is kan uw kind gewoon, klachtenvrij, naar school. 
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• Als u niet wilt dat uw kind getest wordt dan houdt u uw kind thuis totdat het 

klachtenvrij is. De richtlijnen geven aan dat dit ca. 7 dagen kan duren. 

• Bij meer dan drie positieve meldingen in één klas neemt school preventief contact 

op met de GGD voor advies. Er is sowieso goed contact met de GGD wanneer we 

vragen hebben. 

En hoe nu verder….. 

Weekopeningen 

U bent nog steeds met één ouder/verzorger van harte welkom bij onze weekopeningen.  

We zullen de stoelen op 1,5 m afstand van elkaar plaatsen.  

Tijdens de weekopeningen zullen we zorgen voor meer ventilatie.  

 

Mondkapje 

Als u het prettig vindt om een mondkapje te dragen in school dan kan dat. Het is niet 

verplicht. De leerkrachten en leerlingen hoeven dit niet te doen. 

 

Handen ontsmetten bij de ingangen 

Het is fijn als we deze simpele voorzorgsmaatregel zoveel mogelijk toepassen. 

 

Handen schudden 

Gezien de richtlijnen van de overheid is het niet verstandig om deze aloude traditie op dit 

moment uit te voeren. Een simpel ‘hallo’ o.i.d. is ook voldoende. 

 

Groepen 1 en 2 – halen & brengen 

Voor u als ouders verandert er nog even niets. Mocht het noodzakelijk worden om dit te 

veranderen dan zullen we u z.s.m. op de hoogte stellen. 

 

Ouders in school 

Wanneer u een afspraak heeft met de leerkracht komt u gewoon binnen.  

We hebben liever niet teveel ouders op hetzelfde moment in de school.  

Wilt u in school zelf zorgen voor een gepaste afstand? 

 

Rapportbesprekingen 

Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen we een keuze maken m.b.t. het fysiek voeren 

van deze gesprekken of via de digitale weg zoals we dat ook al eerder hebben gedaan. We 

houden u op de hoogte wat onze keuze zal worden. 

 

Een klas in quarantaine 

Een hele klas in quarantaine is een bijzondere situatie die normaliter niet voor zal komen. 

Het protocol vanuit de overheid is hierin gewijzigd m.b.t. de voorgaande periodes. 

In het algemeen geldt:  

• We proberen bij uitval van een leerkracht de klas de eerste dag op te vangen d.m.v. 

een invalleerkracht/onderwijsassistent.  



• Wanneer blijkt dat er geen invalleerkrachten meer beschikbaar zijn,  voor 

kortdurend ziekteverlof, zullen we u op tijd informeren. U kunt dan ook uw 

maatregelen nemen m.b.t. opvang van kinderen. 

• De klas zal dan weer overschakelen naar ‘leren op afstand’.  

Huiswerk voor mijn Kind (Thuisonderwijs) 

We begrijpen dat het soms jammer voor een kind is dat het niet naar school kan vanwege 

de omstandigheden. We begrijpen ook dat u (of het kind) dan denkt dat er achterstanden 

zullen ontstaan.  

Wanneer de gezondheid van uw kind het toelaat om thuis eventueel wat schoolwerk te 

maken, dan kunt u dat aangeven bij de groepsleerkracht(en).  

Op dinsdag 9 november zal groep 1A de weekopening gaan verzorgen. We nodigen de 

ouder(s)/verzorger(s) van groep 1A 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. We gaan er van uit dat er per leerling (van groep 1A) één ouder/verzorger 

aanwezig kan/zal zijn. 

Scala organiseert een leuke nieuwe korte cursus ‘Tekenen en meer’ voor kinderen van 8 

t/m 12 jaar. Onder begeleiding van docent Marjelle Barneveld bouwen ze in 6 lessen 

tekenend, schilderend, knippend en plakkend een verhaallijn op en maken daar een filmpje 

van. De cursus start op woensdag 24 november. De lessen zijn van 14.30 tot 16.00 uur in 

CCM De Plataan aan de Vledderstraat 3c in Meppel. Meer informatie en aanmelden via 

ontdekscala.nl  

We hebben vernomen dat de Open Bedrijven Dag a.s. zaterdag niet door kan gaan vanwege 
oplopende coronacijfers en richtlijnen vanuit de overheid.  

Nederlandse jongeren lezen steeds minder vaak en met steeds minder plezier. 

Tegenwoordig lezen ze veelal korte tekstjes – berichten op hun smartphone of 

samenvattende stukjes in schoolboeken – maar er wordt minder tijd besteed aan ‘diep 

lezen’: het geconcentreerd lezen van langere teksten of boeken. Het gevolg hiervan is dat 

hun leesvaardigheid achteruit gaat. En dat heeft gevolgen voor hun functioneren op school 

en in de samenleving. Dat moet veranderen en daarom hebben alle Drentse bibliotheken 

het initiatief genomen voor een Drents Leesoffensief. 

Door de samenwerking tussen bibliotheken, kinderopvanginstellingen en scholen te 

verstevigen, door nieuwe projecten rond leesbevordering te starten en door meer partijen 

aan te sluiten op de landelijke lijnen BoekStart en de Bibliotheek op school willen we onze 

jeugd een toekomst geven waarin laaggeletterdheid geen rol speelt.  

Weekopening 1A – 9 november 

 

 

 

Teken je eigen animatiefilmpje  

 

 

 

 

Open Bedrijvendag 

 

Drents Leesoffensief 

 

 

 

 

https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/beeldend/tekenen-en-meer-kort-8-t-m-12-jaar-meppel-teken-je-eigen-filmpje/


Kindcentrum Het Kompas ondersteunt het Drents 

leesoffensief en onderschrijven het belang ervan. We 

hebben ons dan ook aangemeld als partner van het 

Drents leesoffensief. 

Doelen:  

• Alle Drentse kinderen met een goede woordenschat aan het primair onderwijs laten 

beginnen 

• De leesvaardigheid en leesmotivatie van Drentse scholieren aantoonbaar vergroten 

• Alle Drentse jongeren geletterd van het middelbaar onderwijs laten komen. 

Klik hier voor een promotie-filmpje hierover  

Elke maand plaatsen we een nieuwe foto in onze nieuwsbrief. Deze foto’s zijn gemaakt 

door Smoelt | Fotografie & Ontwerp - door Marcel Dekker (ouder van onze school). We 

zijn blij met deze mooie vorm van presentatie. Dank je wel Marcel ! 

Op woensdag 10 november 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. 

 

Gelukkig leer jij in Meppel, dit geldt nadrukkelijk ook voor kinderen 

van 0-12 jaar.  

Veilig lopen of fietsen naar school – samen met de buurtkinderen - is 

in Meppel gewoon mogelijk. Als je kind behoefte heeft aan een 

speciale aanpak, zijn er in Meppel ook veel mogelijkheden. Voor 

kinderen met een extra uitdaging zijn er in Meppel speciale scholen. 

Ook reguliere scholen bieden programma’s voor kinderen met 

bijvoorbeeld dyslexie, hoogbegaafdheid of een uitdaging op het gebied van gedrag. De 

meeste basisscholen hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot echte kindcentra 

waarin opvang en onderwijs nauw samenwerken. Hierdoor wordt de overgang tussen 

peuter en kleuter een stuk eenvoudiger en zijn er na schooltijd ook vele vormen van 

naschoolse opvang. Voor u als ouder wel zo prettig: één adres voor opvang en onderwijs. 

Op de website van Ontdek Meppel stellen de Meppeler kindcentra zich aan u voor. Een 

hoge kwaliteit en een ruime keuze waardoor we terecht kunnen zeggen: “Gelukkig leer jij 

in Meppel” https://ontdekmeppel.nl/leven/onderwijs/primair-onderwijs/ 

Peutergym 

Foto’s 

 

 

 

 

Gelukkig leer jij in Meppel 

https://www.youtube.com/watch?v=SBWfZCCLAO4
http://smoelt.nl/
https://ontdekmeppel.nl/leven/onderwijs/primair-onderwijs/


 

Niet voor elk kind is een stabiele omgeving vanzelfsprekend, terwijl 

dat enorm belangrijk is voor een kansrijke toekomst. Voor meer dan 

23.000 kinderen in Nederland is het niet vanzelfsprekend om thuis 

veilig en stabiel op te groeien. 

Gelukkig zijn er pleeggezinnen die voor deze kinderen het licht op 

gron zetten. Maar er zijn meer pleegouders nodig. 

Om te zorgen dat er een passende plek is voor ieder kind dat pleegzorg nodig heeft, zoekt 

men 3500 nieuwe pleegouders Doe mee en zet tijdens de Week van de Pleegzorg ook het 

licht op groen.  

Er zijn verschillende manieren om pleegouder te zijn. Ontdek op welke manier pleegzorg 

bij u (misschien) past en doe de test.  

We gunnen ieder kind toch een kansrijke toekomst ? 

 

 

 

 

 

 

Het is mooi dat je ziet dat wanneer leerlingen 

ook thuis geoefend hebben, dat ze dan al snel in een hoger ‘level’ zitten. Met twee keer 

oefenen op school (na schooltijd) gaat het echt minder soepel.  

De tip die we aan de leerlingen geven is dat ze elke dag ca. 30 minuten oefenen in 

verschillende levels. Zo onderhouden ze hun ‘skills’ en is het behalen van een typediploma 

een fluitje van een cent. 

 

In het 1e kwartaal van 2022 begint men met werkzaamheden in Koedijkslanden fase 8. 

Deze fase bestaat uit: Vincent van Goghlaan; Jan Sluytersstraat; Pieter de Hoochstraat. 

De werkzaamheden bestaan uit riool- en bestratingswerkzaamheden  

Maar ook zullen de er werkzaamheden op de Zuiderlaan worden uitgevoerd ten gevolge 

van bovengenoemde werkzaamheden. 

Omdat we de kruispunten van de Vincent van Goghlaan en Pieter de Hoochstraat met de 

Zuiderlaan willen veranderen in rechts heeft voorrang 

Groen licht voor pleegzorg 

Typecursus 

Er wordt ijverig 

geoefend tijdens de 

typecursus. 

Geconcentreerd 

zijn ze aan het 

werk. 

Verkeershinder – bericht vanuit de gemeente Meppel 

https://openjewereld.nu/groenlicht


Tevens moet er één kruising van  de Pieter de Hoochstraat met de Zuiderlaan worden 

opgebroken voor rioolwerkzaamheden. 

Als de werkzaamheden op de Zuiderlaan plaats vinden,  kan er geen doorgaand verkeer 

plaats vinden. 

      
We sloten deze week af met een schoolontbijt.  

We doen dit vanuit de overtuiging dat gezonde voeding van invloed kan zijn op 

leerprestaties van kinderen. Na een goed ontbijt naar school gaan is voor kinderen dus 

belangrijk.  

Het is ondertussen een goede jaarlijkse traditie geworden dat we hieraan deelnemen.  

Er werd gesmuld en gesmikkeld. Mooi om te ervaren dat ook ouders hierbij betrokken 

werden als extra hulp in de klas. Fijn dat dit zo kan. Dank aan iedereen die hieraan 

meegewerkt heeft !  

Misschien overbodig om te melden is dat het schoolontbijt dus niet het karakter heeft van 

een uitgebreid ontbijt om gezellig de dag te starten. Want het schoolontbijt van dit jaar was 

zeker gezellig (zonder uitgebreid te zijn). 

   
Ook KindPunt Zuid deed mee aan deze activiteit. De groep van meester Auke was hierbij 

aanwezig om samen met de peuters het ontbijt te nuttigen (en onderhand ook een beetje te 

helpen). Een mooie vorm van samenwerking, die zeker uitgebreid kan worden …. 

Schoolontbijt 



 
 

9 november   Weekopening 1A 

10 november   Peutergym 

15 november  Lootjes trekken gr 5 t/m 8 

16 november  Weekopening 7Y 

17 november  Peuterdans 

22-25 november  Voortgangsgesprekken 

23 november  Weekopening 6B 

24 november   Peutergym 

 

Met vriendelijke groeten,  

het team van Het Kompas. 

 

 

 

Agenda 


