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Deze week:

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Weekopening 6B
Schoolfruit
Basketbaltoernooi en clinic
Peutyergym
Voorleeswedstrijd
Sinterklaas
Meppel Actief -- Pieteninstuif
Agenda

De Sint is weer in het land! Ondanks dat het (wederom) niet
helemaal vanzelf ging, zijn wij blij dat hij met zijn Pieten weer in
Nederland is aangekomen. Sinds deze week zijn ook de gangen en
lokalen in onze school weer versierd in Sinterklaassfeer. Deze
week hebt u ook de uitnodiging voor de voortgangsgesprekken
ontvangen, schrijf u (nog) snel in voor deze onlinegesprekken. En
deze week hebben wij voor het eerst weer schoolfruit ontvangen! Via de nieuwsbrief
houden wij u wekelijks op de hoogte van wat er in de volgende week wordt aangeboden.
Weekopening 6B
Afgelopen dinsdag heeft groep 7Y de weekopening verzorgd, zie bijgevoegde foto.
Op dinsdag 23 november zal groep 6B de weekopening gaan verzorgen. We nodigen de
ouder(s)/verzorger(s) van groep 6B 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 6B) één ouder/verzorger
aanwezig kan/zal zijn.

Schoolfruit
Met ingang van de afgelopen schoolweek ontvangen wij
weer schoolfruit op onze school. Wij zijn blij hiervoor te
zijn ingeloot. Afgelopen week hebben we appels,
wortelen en ananassen ontvangen. Voor de komende
week staat rettich, sinaasappel en waspeen op het menu.
In de loop van de dinsdag ontvangen wij het schoolfruit,
waardoor de schoolfruitdagen op onze school op
woensdag, donderdag en vrijdag zullen zijn.
Basketbaltoernooi en clinic
1e editie Klaverblad scholenbasketbaltoernooi
Inschrijven voor basketbaltoernooi en/of clinic
Basketbaltoernooi 5 januari 2022:
Op woensdag 5 januari organiseert basketbalvereniging Red
Giants een toernooi voor kinderen uit de groepen 5/6 en 7/8.
Inschrijving vooraf is verplicht. Er wordt 4 tegen 4 gespeeld.
Opgeven kan in teams van minimaal 4 en maximaal 6 personen.
Aanmelden kan via: 4 x 4 Klaverblad scholenbasketbaltoernooi - Meppel Actief
Deadline van inschrijving is zaterdag 11 december 2021.
Basketbal clinic 29 december 2021:
Op woensdag 29 december 2021 organiseert de basketbalvereniging Red Giants een clinic
als voorbereiding op het basketbaltoernooi. Inschrijven vooraf is verplicht. Dit kan
individueel of met je team.
Als team zijne schrijf je je in tegelijkertijd met je aanmelding van het toernooi. Individueel
kan het via deze link: Basketbalclinic - Meppel Actief
Deadline van inschrijving is zaterdag 11 december 2021.
Opgeven kan ook via gymmeester Albert-Jan (deadline 10 december).
Je moet dan onderstaande gegevens voor of na de gymles even aan mij doorgeven.
Vervolgens zal ik dan digitaal de aanmelding doen.
Gegevens voor basketbaltoernooi:
- Naam, telefoonnummer en emailadres van de coach/begeleider
- Welke groep en namen van alle spelers (minimaal 4 maximaal 6)
- Teamnaam
- Doet mee aan basketbalclinic ja/nee.
- Hoeveel van het team doen mee aan de basketbalclinic.
Gegevens voor basketbalclinic:
- Welke groep, naam en emailadres
- Doet mee aan basketbaltoernooi ja/nee

Peutergym – 24 november
Op woensdag 24 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.
Voorleeswedstrijd groep 8
Lara uit groep 8b heeft de voorleeswedstrijd van
KC Het Kompas gewonnen. Een knappe prestatie!
Uit elke groep 8 waren er twee voorleeskanjers die
met elkaar de strijd zijn aangegaan in de grote
finale.
Volgens de jury las ze het boek ‘De betoverende
mix van Bakkerij Bliss’ van Kathryn Littlewood
mooi en duidelijk voor en zat ze goed in het
verhaal. Lara is door naar de volgende ronde van
de voorleeswedstrijd. Van harte gefeliciteerd!
Voor alle overige deelnemers (ook in de voorrondes in de verschillende groepen) was het
een mooie ervaring om aan deze wedstrijd deelgenomen te hebben.
Sinterklaas

Gelukkig zijn Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in
ons land!
Afgelopen week hebben de leerlingen in de
bovenbouw (gr. 5 t/m 8) lootjes getrokken en
dinsdag 23 november mogen alle kinderen van de
school (gr. 1 t/m 8) hun schoen zetten.
Vrijdag 3 december zal Sinterklaas gezellig bij ons
op bezoek komen en hopen we er met de hele school
een leuke dag van te maken!

Meppel Actief – Pieteninstuif gemeente Meppel
Pieteninstuif gemeente Meppel
De pieteninstuif is voor kinderen uit de groepen 1 en 2. De kinderen gaan tijdens de instuif
verschillende pietengymnastiek activiteiten doen om een pietendiploma te verdienen.
Deelname is gratis en aanmelden is verplicht via de website Meppel Actief:
https://meppelactief.nl/agenda/.
Maandag 29 november in sporthal Het Erf.
Dinsdag 30 november in sporthal De Aanloop.
Woensdag 1 december in sporthal De Eendracht in Nijeveen.
Donderdag 2 december in sporthal Koedijkslanden.
De pieteninstuif is in verband met de coronamaatregelen verdeeld in 2 blokken: 15:00 15:40 uur en 15:50 - 16:30 uur.
Wegens coronamaatregelen is het niet toegestaan dat ouders/verzorgers op de locatie
blijven tijdens de activiteit. Wel is het toegestaan dat de ouders/verzorgers, met een geldig
coronatoegangsbewijs, de locatie mogen betreden om zijn/haar kind te helpen met
omkleden. Hierna zullen zij de locatie weer moeten verlaten.
Mochten er nog vragen zijn, hoor ik ze graag.
Met vriendelijke groet,
Meppel Actief
Klik op deze link voor meer informatie.
Agenda
22-25 november
23 november
23 november
24 november
3 december

Voortgangsgesprekken
Weekopening 6B
Schoen zetten
Peutergym
Bezoek Sinterklaas

Met vriendelijke groeten,
het team van Het Kompas.

