
 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Woensdagmorgen stonden veel klassen op de 

kop. De rommelpiet was langs geweest en had 

goed zijn best gedaan zijn naam eer aan te doen. 

Gelukkig was hij niet alleen gekomen om 

rommel te maken, maar heeft hij ook voor de 

leerlingen en de klassen iets achtergelaten.  

We willen de Activiteitencommissie en Linda 

Venneri heel erg bedanken voor de rol die zij 

hierin gespeeld hebben. Er zijn en worden ook de nodige kruidnoten gebakken deze 

weken. Er was zelfs een groep die zichzelf de naam ‘keuringsdienst van kruidnoten’ 

noemde. Wij hopen dat de kruidnoten in de smaak vielen. Langzaam komt de dag van 

Sinterklaas dichterbij.  

De kerstcommissie is al volop bezig met de voorbereiding van het kerstfeest op donderdag 

22 december. Informatie over deze viering leest u in de komende nieuwsbrieven. 

Daarnaast wordt in deze periode door alle jaargroepen kritisch gekeken naar de rapporten. 

Dit onder andere omdat we met andere methodes voor rekenen en begrijpend lezen zijn 

gaan werken, waardoor het wenselijk kan zijn ook op het rapport dingen anders neer te 

zetten. De rapporten gaan in februari mee, dan zijn ook de rapportgesprekken. Hierover 

leest u t.z.t. 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 meester 

Arjan met klas 7A de 

weekopening verzorgd (zie foto 

hiernaast). Aanstaande dinsdag 29 

november zullen juf Annelies en 

juf Hieke met groep 6A de 

weekopening verzorgen.  

 

 

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

(zie nieuwsbrief 7 én nieuwsbrief 11). 

- Uw reservering voor de Sinterklaasfilm op vrijdag 2 

december door leerkrachten van stichting 

Kindpunt?  (zie nieuwsbrief 10). 

 

 

Woensdag 30 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 

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


We zijn benieuwd naar hoe u onze communicatie vanuit school de afgelopen 10 weken 

heeft ervaren. Daarom hebben een enquête gemaakt die ca. 3 minuten van uw tijd vergt 

om in te vullen. We hopen op veel respons. 

Met behulp van uw reacties kunnen we daar waar nodig de 

volgende stappen zetten. 

Doet u mee? U vindt de enquête wanneer u klikt op deze link 

Bij voorbaat dank… 

Hoewel wij ervan uitgaan dat leerlingen zindelijk zijn 

op het moment dat zij bij ons op school komen, gebeurt 

het wel eens dat een leerling een ‘ongelukje’ heeft. In 

dat geval willen wij graag zorgen voor schone, droge 

kleding.  

Op dit moment hebben wij echter geen onderbroeken 

voor jongens meer op voorraad. Daarom bij deze de 

vraag of u misschien nog onderbroeken heeft die nog in 

de kast liggen, maar eigenlijk te klein zijn voor uw 

zoon. Wanneer u van plan bent ze weg te gooien/ weg 

te geven, dan zouden wij ze graag willen hebben. U 

mag ze dan afgeven aan één van de juffen van de 

groepen 1 en 2. Alvast bedankt! 

Een leerlinge van Plusklas Kwadraat (Kornalijn) heeft afgelopen woensdag in de Plusklas 

een petitie opgesteld om SCALA te redden. Ze probeert nu zo veel mogelijk 

handtekeningen in te zamelen. Ze heeft hiervoor toestemming van haar ouders en SCALA 

is op de hoogte van de actie. Willen jullie de petitie tekenen?  

 

Haar bericht:  

Hallo, ik ben Nora Lynn, 11 jaar en elke woensdag zit ik op 

de Plusklas Kwadraat. Ik en mijn zusje zitten op dansen, 

tekenen en kleien bij Scala. Toen ik het nieuws hoorde dat 

Scala misschien failliet zou gaan schrok ik zo erg dat ik 

meteen een petitie ben gestart! De volgende 

woensdagochtend vroeg ik op Kwadraat of ik onder lestijd 

verder mocht werken aan de petitie en dat mocht.  Nu is hij 

klaar. Willen jullie hem ook ondertekenen? Zouden jullie dit bericht in het weekbericht 

willen plaatsen? Alvast bedankt! Groetjes van Nora Lynn Rozema 

Red Scala - Petities.nl 

 

Gevraagd: onderbroeken voor jongens 

Enquête 

Petitie redden Scala 

https://forms.office.com/r/Vv2RFk8FZF
https://petities.nl/petitions/red-scala?locale=nl


 

Het certificaat hiernaast hebben wij ontvangen van de stichting 

Kinderpostzegels.  

Alle leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben het dus goed 

gedaan! Heel erg bedankt namens de stichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komende zaterdag kan iedereen van 12 tot 14 uur een proefrit 

maken met de deelauto. 

De deelauto staat aan de Valeriaan. Voor meer informatie over 

aanstaande zaterdag vindt u op het plaatje hiernaast.   

 

Voor andere acties van Duurzaam Berggierslanden kijk op de 

website www.duurzaamberggierslanden.nl. 

 

 

 

 

 

SINTERKLAASBRIEF 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

Maandag 5 december komt Sinterklaas bij ons op Het Kompas. 

Rond 8.40 uur zullen wij Sinterklaas met z’n allen verwelkomen. 

Dit doen we aan de kant van Dingstede, dus bij onze eigen hoofdingang. 

Alle kinderen staan bij de leerkrachten.  

U bent van harte welkom om te komen kijken. 

 

 

Kinderpostzegels 

Deelauto 

Bericht vanuit de Sintcommissie 

http://www.duurzaamberggierslanden.nl/


Groepen 1 en 2: 

8.20 - 8.30 uur : kinderen naar de klassen 

8.30    : leerkrachten met eigen klas naar buiten 

8.40   : aankomst Sint 

 

Groepen 3 en 4: 

8.25 uur  : kinderen naar binnen 

8.30   : leerkracht met eigen klas naar buiten 

8.40   : aankomst Sint 

 

Groepen 5 t/m 8: 

8.10 - 8.20 uur.  : surprises naar binnen brengen 

8.25   : kinderen naar binnen 

8.30   : leerkracht met eigen klas naar buiten 

8.40   : aankomst Sint 

 

De lunch/fruit tas kan gewoon mee naar school. 

29-11   Weekopening groep 6A 

30-11   Peutergym 

02-12   Sinterklaas & het verdwenen boek! 

05-12   Sinterklaas op school 

22-12   Kerstfeest vanaf ongeveer 17.00 uur. 

 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

Agenda 


