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Deze week:

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Voortgangsgesprekken
Weekopening 7Y
Verbreding
Peutyergym
Dode hoek
Kinderboekenweek spaaractie
Swap Sint
Kindpunt Zuid
Enquête Meppel Actief
Agenda

Aan het einde van de week kijken we terug op een week waarin
onder andere groep 7Y (Yuniors) hun eerste unit over weer en
klimaat hebben afgesloten met een presentatie aan de ouders.
Tevens een week waarin een groot deel van de leerlingen Sint
Maarten gevierd heeft en waarin we wederom hebben ervaren dat
het coronavirus nog een grote invloed heeft op de samenleving.
In deze nieuwsbrief kunt u wederom veel lezen over de dingen die gedaan zijn in de
school of die de komende weken gepland staan. Het wel of niet doorgaan van de geplande
activiteiten is natuurlijk afhankelijk de ontwikkelingen omtrent corona en de
persconferentie van vanavond in het bijzonder. Wel hopen we dat Sinterklaas zich niet laat
tegenhouden door het coronavirus… Vooralsnog ziet het daar niet naar uit.
Voortgangsgesprekken 22-25 november
De voortgangsgesprekken staan gepland van 22 t/m 25 november.
Omdat een groot deel van de leerkrachten de voorkeur heeft voor fysieke gesprekken
hebben wij de gesprekken gepland op maandag t/m
donderdag om toch enigszins te kunnen spreiden.
Aanstaande dinsdag zult u een link ontvangen waarmee
u zich kunt inschrijven voor de gesprekken. Wanneer
we n.a.v. ontwikkelingen van het coronavirus de vorm
van de gesprekken moeten veranderen, zult u dat ook in
dezelfde mail lezen.

Weekopening 7Y– 16 november
Op dinsdag 16 november zal groep 7Y de weekopening gaan verzorgen. We nodigen de
ouder(s)/verzorger(s) van groep 7Y 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 7Y) één ouder/verzorger
aanwezig kan/zal zijn.
Verbreding en verdieping
De kinderen van de verbredingsgroep hebben hard gewerkt aan een lapbook. Afgelopen
dinsdag hebben ze hun lapbook aan elkaar gepresenteerd. Op de foto's zijn groep 6
leerlingen te zien.
Een lapbook is een groot blad papier dat je open en dicht kunt vouwen. De informatie is
creatief verwerkt in b.v. een envelopje, kleine boekjes en flapjes.
De kinderen hadden als opdracht om in groepjes een computerspel uit te werken.
Informatie zoeken, creativiteit en samenwerken waren de speerpunten van deze opdracht.

Peutergym – 17 november
Op woensdag 17 november verzorgt juf Carmen weer de
peuterdans
De eerste ronde start om 9 uur; de tweede ronde start om
9.30 uur.
Deelname aan peuterdans is gratis.
Een tip voor nieuwe ouders en belangstellenden: neem de
ingang tegenover de beachvlaggen op het plein (bij de
donkergroene buitenpanelen)
Peuterdans vindt plaats in de speellokalen van ons kindcentrum.

Dode Hoek – project voor groep 7 – 18 november
Het Dode Hoek-project maakt kinderen bewust van het gevaar van de dode hoek. Het
project bestaat uit een aantal onderdelen. Er wordt eerst in de klas een film vertoond.
Vervolgens geeft een rij-instructeur bij een echte vrachtauto uitleg over de dode hoek. De
instructeur is speciaal voor het project getraind. Als afsluiting mogen de leerlingen in
groepjes van vijf in de cabine klimmen,
zodat ze zelf ervaren wat de dode hoek is.
De vrachtwagen zal op de atletiekbaan staan.
Dit zal op donderdag 18 november
plaatsvinden.

Kinderboekenweek spaaractie
Er zijn door jullie (ouders en
leerlingen) veel bonnetjes ingeleverd
n.a.v. de Kinderboekenweek-spaaractie,
waardoor het een zeer geslaagde actie is
geworden! Als team (en onze
leescoördinatoren juf Jessica en juf
Annemieke in het bijzonder) zijn wij
blij dat wij voor € 180,00 boeken
mochten aanschaffen bij boekhandel
Riemer Barth en voor € 107,45 bij
boekhandel Bruna. Er zijn inmiddels
boeken gekocht en inmiddels wordt er
al uit (voor)gelezen! Bedankt allemaal!
Swap Sint “tweede hands is eerste keus”
Wij ontvingen informatie over ‘Swap Sint’! Een ruilmarkt op 19 november, waardoor een
Sinterklaasfeest niet duur hoeft te zijn én ook bijdrage aan een duurzame wereld. Hier wat
aanvullende informatie.
Ruim snel je speelgoedkast op, in voorbereiding op de feestdagen houden wij namelijk
vrijdagavond 19 november om 19.30 uur een speelgoed ruilavond: De Swap Sint in
wijkcentrum de Koeberg, Rembrandtplein 83 (voorheen Recycle Sint).
Iedereen is welkom om vooraf speelgoed in te komen brengen. Hiervoor krijg je
waardebonnen waarmee op de ruilavond weer ‘nieuw’ speelgoed uitgezocht mag worden.

Let op dat het speelgoed dat je inbrengt schoon en netjes is, het zal immers een
decembercadeau voor een ander kind zijn. Knuffels en kleding worden niet ingenomen.
Er zijn twee momenten waarop speelgoed ingebracht kan worden:
Dinsdag 16 november tussen 13.00 en 14.30 uur.
Vrijdag 19 november tussen 18.00 en 18.30 uur.
Voor meer informatie, zie de bijlage.
KindPunt Zuid
Hallo allemaal leuk dat jullie het weeknieuws lezen. Deze week schrijven wij van de
baby/dreumesgroep van KindPunt Zuid, over wat wij zoal ontdekt hebben in de afgelopen
weken.
Wij hebben geproefd van frambozen, blauwe bessen, kakifruit en ei. Wat is het mooi om te
zien dat elk kind een nieuwe smaakt anders ontdekt, denk hierbij vooral aan hun
gezichtsuitdrukking…die spreekt soms boekdelen.
We hebben ook genoten van het zonnige herfstweer door een
wandeling te maken of lekker in de tuin te spelen.
Op onze tafel staat een herfstmand met daarin een oranje
pompoen, een kleine stekelige kalebas, eikels, kastanjes, bladeren,
boomstronk en paddenstoelen. Hier mogen wij mee ontdekken
voelen, ruiken, horen, zien, proeven, alles komt langs.
We maken samen muziek met de eikels en kastanjes in de sensory
bottles, we zitten samen in een kring en iedereen maakte op zijn
eigen manier een muzikaal geluid. Zo ontdekken wij elke dag weer
veel nieuwe dingen.
Enquête Meppel Actief
Christel Abee, stagiaire bij Meppel Actief, is bezig met een
onderzoek op het gebied van voeding en leefstijl. Zij doet dat in
opdracht van Meppel Actief.
Zij vraagt u als ouders/verzorgers om hieraan deel te nemen.
Deelname aan deze enquête kan door te klikken op de afbeelding
hiernaast.
Agenda
15 november
16 november
17 november
22-25 november
23 november
23 november
24 november

Lootjes trekken gr 5 t/m 8
Weekopening 7Y
Peuterdans
Voortgangsgesprekken
Weekopening 6B
Schoen zetten
Peutergym

Met vriendelijke groeten,
het team van Het Kompas.

