
 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Wanneer u de school binnenloopt ziet u dat de 

Sinterklaastijd weer is aangebroken. Het ging 

(wederom) niet zonder slag of stoot maar 

gelukkig is de Sint weer in het land. In deze 

nieuwsbrief leest u over enkele schoolse en 

buitenschoolse activiteiten die georganiseerd 

worden rondom dit kinderfeest. Ook kunt u de 

eerste informatie m.b.t. het Kerstfeest al lezen. 

Deze informatie krijgt de komende weken een vervolg.  

In deze nieuwsbrief wordt u ook nog eens herinnerd aan het bestellen van de schoolfoto’s.  

Daarnaast leest een uitnodiging van de bibliotheek. Zij zijn dit jaar 100 jaar jong en 

nodigen u van harte uit voor een voorstelling op zaterdag 26 november. 

Deze week hebben de groepen 7Y en 8Y (Yuniors) hun eerste thema van het schooljaar 

afgesloten. Tijdens de afsluiting van het thema hebben zij donderdagmiddag gepresenteerd 

aan (groot)ouders en andere belangstellenden wat zij geleerd hebben over het bouwen van 

een dorp. Aanstaande maandag zal het nieuwe thema starten en zullen leerlingen in het 

rood-wit-blauw en/of oranje op school komen. Toevallig net op de dag dat…. 

Via Parro is er het nodige met u gedeeld door de groepsleerkrachten m.b.t. activiteiten die 

geweest zijn of nog zullen komen. Het is goed dat u als ouders aandacht hebt voor het feit 

dat er weer een nieuwe cyclus van Swim2play start. Wellicht gaat uw zoon/ dochter de 

komende weken weer naar het zwembad of juist niet meer. 
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De komende weken (t/m 9 december) staan in het thema 

‘Verbonden’. Met wie voelen we ons verbonden? Hoe 

kunnen mensen die heel verschillend zijn samenleven? 

Wat brengt ons samen, wat drijft ons uit elkaar?  

De verhalen van Jozef en zijn grote broers uit Genenis 37 

t/m 44 staan hierbij centraal. 

Tip om te zingen met uw kind(eren): lied Jozef had een jas. 

 

 

Afgelopen dinsdag heeft juf 

Evelien met klas 2C de 

weekopening verzorgd (zie 

foto hiernaast). Aanstaande 

dinsdag 22 november zal 

meester Arjan met groep 7A 

de weekopening verzorgen.  

 

 

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

(zie nieuwsbrief 7). 

- Uw reservering voor de Sinterklaasfilm op vrijdag 2 

december door leerkrachten van stichting 

Kindpunt?  (zie nieuwsbrief 10). 

 

 

Woensdag 23 november staat er peuterdans 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 

Peuterdans 

https://www.youtube.com/watch?v=-fgkQCG75tI


Om alvast 

kennis te 

maken met de 

manier van 

toetsen heeft 

ons 

kindcentrum 

ervoor gekozen 

om mee te doen met het normeringsonderzoek van ROUTE 8.  

Het normeringsonderzoek is een toets die er bijna hetzelfde uit ziet als de eindtoets en 

heeft ook dezelfde manier van vraagstelling.  

De leerlingen krijgen zo tevens een indruk van wat hij/zij kan verwachten in april/mei. 

Deze normeringstoets zal volgende week in de groepen 8 worden afgenomen.  

Alle ouders van de groepen 8 hebben hierover specifieke informatie ontvangen. 

 

 
 

 

 

 

 

Reminder bestellen schoolfoto’s 

Eindtoets – normeringsonderzoek Route8 – groepen 8 



 

 

 

Wanneer u als ouder regelmatig op 

het schoolplein komt als u uw 

kind(eren) naar school brengt, is het u 

vast opgevallen dat er een aantal 

tegels uit het schoolplein zijn gehaald 

en daar enkele vakken met grond voor 

terug zijn gekomen. Aanstaande 

donderdag 24 november zullen in 

deze vakken dakplatanen worden 

geplant. Deze zullen in de toekomst 

zorgen voor meer schaduwplekken op 

het schoolplein.  

 

 

 

 

 

 

Van de bibliotheek ontvingen wij een mail waarin 

zij schrijft dat zij dit jaar viert dat ze ‘100 jaar 

jong is’. Daarom worden alle kinderen in Meppel 

getrakteerd op een voorstelling van het ‘Theater 

van de droom’ op zaterdag 26 november.  

 

Meer informatie vindt u op de flyer hiernaast 

evenals de QR-code waarmee u zich kan 

aanmelden voor de voorstelling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotheek 100 jaar jong 

Dakplatanen 



 

 

Zie bijgevoegde poster voor een Pieteninstuif, 

georganiseerd door Meppel Actief. Donderdag 1 

december is dus bij ons in het gebouw, maar u 

bent vrij een andere dag op een andere locatie te 

bezoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afgelopen zaterdag was het dan zover, Sinterklaas kwam aan in Nederland. Wat weer een 

geweldig feest voor de kinderen. 

 

Voor jullie ter info: 

Op dinsdag 22 november gaan 

alle kinderen de schoen zetten 

in de groepen. 

 

Op maandag 5 december 

kunnen wij Sinterklaas weer 

groots ontvangen. Samen met 

z’n roetveegpieten komt Sint 

naar Het Kompas.  

Daar gaan wij een gezellige 

dag van maken. 

Verdere info volgt nog. 

 

 

 

Pieteninstuif 

Bericht vanuit de Sintcommissie 



 

Ook de voorbereidingen 

voor het Kerstfeest zijn in 

volle gang. Wat we nu alvast 

met u willen delen is dat het 

kerstfeest plaatsvindt op 22 

december vanaf ongeveer 

17.00 uur.  Meer informatie 

ontvangt u de komende 

weken via de nieuwsbrief.  

 

 

22-11   Weekopening groep 7A 

23-11   Peuterdans 

26-11   Theater in de bibliotheek i.v.m. 100 jaar jong 

29-11   Weekopening groep 6A 

30-11   Peutergym 

05-12   Sinterklaas op school 

22-12   Kerstfeest vanaf ongeveer 17.00 uur. 

 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

Agenda 

Bericht over Kerst 


