
 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Vol verwachting klopt ons hart! Na een weekend waarin u 

misschien alvast het Sinterklaasfeest viert, zullen wij 

aanstaande maandag Sinterklaas op school ontvangen.  

Deze week zijn er volop pepernoten gebakken, is er gewerkt/ geknutseld rondom het 

Sinterklaasfeest en hebben veel leerlingen pietengym gedaan. In 

deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws (met een plattegrond) 

over aanstaande maandag wanneer Sinterklaas bij ons op school 

komt. We hopen er een leuke dag van te maken. Hoe de stemming 

van de leerkrachten maandag is? Zij mogen vandaag hun schoen 

zetten op school en hopen daar maandagmorgen wat in te vinden….  

Meer informatie omtrent Kerst ontvangt u wanneer Sinterklaas is 

uitgezwaaid (deze week al wel een oproep m.b.t. het schoolkoor). 

Deze week was Smokey de held van enkele groepen in de 

onderbouw. In de Sinterklaashoek was brand geweest, maar Smokey had deze kunnen 

blussen! Woensdag was er de finale van de voorleeswedstrijd met Nolan (8Y) als winnaar! 

Hij mag namens onze school meedoen aan de vervolgronde in de bibliotheek met als doel 

de beste voorlezer van Meppel te worden. Als directie zijn we blij dat we deze week alle 

groepen fysiek onderwijs hebben kunnen bieden op school, er was weer veel ziekte onder 

collega’s (en leerlingen). We realiseren ons dat de bezetting voor enkele groepen niet heel 

stabiel was deze week. Wij hopen dat de vitaminen in de pepernoten en chocoladeletters 

volgende week hun werk gaan doen.  
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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 hebben juf Annelies en 

juf Hieke met klas 6A de weekopening 

verzorgd (zie foto hiernaast). Aanstaande 

dinsdag 6 december zal juf Simone met 

groep 4B de weekopening verzorgen.  

 

 

 

 

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

(zie nieuwsbrief 7 én nieuwsbrief 11). 

- Het invullen van de enquête (nieuwsbrief 12)? 

 

 

 

 

Woensdag 7 december 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


De redactie van de nieuwsbrief probeert herhaling van berichten zoveel mogelijk te 

voorkomen. Maar omdat Sinterklaas heel actueel is en hij aanstaande maandag bij ons op 

school komt, bij deze nogmaals de planning voor aanstaande maandag.  

 

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 (zie onderstaande 

plattegrond). U bent van harte welkom om te komen kijken. 

 

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 

 

 
 

 

Bericht vanuit de Sintcommissie 



Wij lazen in de krant dat Sinterklaas aanstaande dinsdag uitgezwaaid wordt in Meppel. 

Om 16.15 uur wordt hij uitgezwaaid op De Wheem. Kinderen die hier naar toe gaan 

mogen hun lampion meenemen. Er zal een korte afscheidsceremonie plaatsvinden en er 

zullen enkele liedjes gezongen worden. Daarna zal Sinterklaas door de kinderen begeleid 

worden naar de sfeervol verlichte Prinsengracht en Keizersgracht naar de boot die ligt 

afgemeerd bij de Zuiderbrug.  

Nadat Sinterklaas en de Pieten nog vele handjes hebben geschud, nemen ze afscheid en 

kiest de boot rond 17.15 uur het ruime sop richting Spanje.  

 

Wij hebben de nieuwsbief van Meppel Actief van de maand november ontvangen. Deze 

vindt u hier.  

 

Mini-concert van ons schoolkoor,                         

 

Donderdag 15 december gaat ons 

schoolkoor kerstliedjes zingen voor 

de bewoners van Reestoord. Dit is 

onder schooltijd. 

Mijn vraag is of er ouders, opa’s, 

oma’s of de oppas zijn die mee 

willen als begeleiding. Dat zou fijn 

zijn! 

We vertrekken om 09.45 uur van 

school en starten om 10.00 uur met 

zingen. 

Wij hebben er zin in om weer op te treden en om de  bewoners en het personeel van 

Reestoord een kerstgroet te brengen.  

Met vriendelijke groet van juf Loes. 

 

05-12   Sinterklaas op school 

06-12   Weekopening groep 4B 

07-12   Peutergym 

14-12   Peuterdans 

22-12   Kerstfeest vanaf ongeveer 17.00 uur. 

 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

Uitzwaaimoment Sinterklaas 

Agenda 

Nieuwsbrief Meppel Actief 

Mini-concert Kerst 

https://meppelactief.nl/wp-content/uploads/sites/2/2022/11/Nieuwsbrief-November-2022-1.pdf

