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Deze week:

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Weekopening 1B
Schoolfruit
Peuterdans
Schoolfotograaf
MR
Voorlichting Dingstede
Agenda

Deze week heeft u al veel informatie ontvangen over de gang van
zaken voor de komende weken.
We ontdekken dat we in een wereld leven waarin op dit moment
beperkende maatregelen gelden.
Daarom is het juist wel fijn om te mogen vermelden dat we m.i.v. januari 2022 gaan
starten met een nieuwe kleutergroep. Juf Dorothea en Juf Sophie zijn al druk aan het
voorbereiden. We weten in welk lokaal groep 1D gaat starten. Alle materialen staan klaar
om te verhuizen…. Ondanks beperkingen kunnen ook nieuwe dingen ontstaan en
doorgaan….
Ondanks alles kunnen we gelukkig melden dat Sinterklaas ons niet vergeten is. Vandaag is
hij bij ons op school geweest en hebben alle groepen 1 t/m 5 een bezoek gebracht aan
Sinterklaas in onze speellokalen. In de andere groepen is d.m.v. surprises en gedichten
aandacht besteed aan het Sinterklaasfeest.
Informatie m.b.t. zelftesten
Zoals u in de media en in onze eerdere informatieverstrekking aan u hebt kunnen lezen,
zouden er via de scholen zelftesten aan de leerlingen verstrekt worden. Deze zelftesten zijn
inmiddels uitgereikt aan de leerlingen. Deze zijn niet verplicht, het is een dringend advies
deze zelftesten tweemaal per week thuis af te nemen. Deze zelftesten zijn alleen uitgedeeld
aan de leerlingen in de groepen 6, 7 en 8.

Weekopening 3A en 1B
Afgelopen dinsdag heeft groep 3A de weekopening verzorgd.
Dit is ook de laatste weekopening van dit jaar. In december zijn geen weekopeningen
gepland. We hebben deze weekopening opgenomen op video en deze beschikbaar gesteld
voor de ouders van deze groep.
Op dinsdag 18 januari zal groep 1B de weekopening gaan verzorgen.
De weekopeningen worden gehouden in de speellokalen van ons kindcentrum. We
nodigen de ouder(s)/verzorger(s) van groep 1B uit daarbij aanwezig te zijn.
We gaan er van uit dat er per leerling (van groep 1B) één ouder/verzorger aanwezig
kan/zal zijn (als dit kan volgens de richtlijnen vanuit de overheid).
Schoolfruit
Dit schooljaar ontvangen wij weer schoolfruit op onze
school. Voor de komende week staan er wortelen, appels
en sinaasappels op het menu. In de loop van de dinsdag
ontvangen wij het schoolfruit, waardoor de
schoolfruitdagen op onze school op woensdag, donderdag
en vrijdag zijn.
Peuterdans en Peutergym
Met pijn in ons hart hebben we moeten besluiten om peuterdans en
peutergym in de maand december niet ten uitvoer te brengen.
We hopen in januari weer van start te kunnen gaan.
Houdt u facebook hiervoor in de gaten ?

Schoolfotograaf
Enige tijd gelezen zijn de inlogkaarten met daarop de
schoolfoto’s van uw kind(eren) uitgedeeld.
De foto’s kunnen nog online besteld worden.

Parro
Met ingang van januari willen wij gebruik maken van de app Parro. Dit is een
communicatie-app tussen school en ouders. Klik hier voor meer informatie.

Van de medezeggenschapsraad
Beste ouder(s), verzorgers,
Op woensdag 17 november jl. hebben we als Medezeggenschapsraad (MR) met elkaar
vergaderd. Bij het 2e gedeelte van de vergadering schuift onze directeur Hans Blenkers
aan. Hoewel onze voorkeur uitgaat naar een fysieke vergadering, hebben we unaniem
besloten digitaal te vergaderen. Onder andere de volgende zaken kwamen aan de orde:
• Voor een deel van de klassen is het schoolreisje aan het begin van het schooljaar
georganiseerd. Misschien kwam het mede door het prachtige weer, maar de
ervaringen om dit in het begin van het jaar te organiseren waren positief. We hebben
deze positieve ervaring vanuit de MR gedeeld met de directie;
• Er bereikten ons geluiden dat sommige ouders / groepen niet helemaal tevreden
waren over de kwaliteit van de schoolfoto’s. Ook dit signaal hebben we aan de
directie meegegeven;
• De directie heeft toegelicht dat leerkrachten bij voorkeur het 10 minuten- gesprek
niet vanachter een scherm doen, maar dat door de huidige omstandigheden
noodgedwongen gekozen is voor wederom een online 10 minuten gesprek. We
hebben als MR begrip voor deze keuze.
• Zoals bleek uit ons vorige bericht hebben we wederom gesproken over de NPOgelden. Intussen hebben MR en directie afspraken gemaakt waardoor wij als MR
kunnen instemmen met het NPO-plan 2021/2022 voor het Kompas.
• De directie heeft toegelicht dat in januari 2022 een nieuwe kleutergroep van start
gaat. Welke bemand gaat worden door juf Dorothea en juf Sophie.
• De donkere dagen komen er weer aan. Ondanks diverse oproepen in de nieuwsbrief
zijn er nog steeds ouders die hun auto op een niet toegestane (en bijzondere
onhandige) plek parkeren. Hierdoor stokt de doorstroming maar nog vervelender: je
brengt fietsers en voetgangers in gevaar. Parkeer alsjeblieft in de daartoe bestemde
vakken. Qua verkeersveiligheid gelukkig ook goed nieuws! Op gemeenschappelijk
verzoek van de Sprinkels en het Kompas heeft de gemeente (eigenaar) zeer recent
éénrichtingsverkeer doorgevoerd op het plein. We zijn er van overtuigd dat deze
maatregel de doorstroming en veiligheid bevordert.
Wij hopen u hiermee enig inzicht te hebben gegeven waar de MR zich op dit moment mee
bezig houdt.

Voorlichting voortgezet onderwijs Meppel (groep 7 & 8)
Gezien de huidige situatie rondom het
coronavirus vinden de voorlichtingen van de
scholen voor voortgezet onderwijs dit schooljaar
online plaats.
Wij adviseren u als ouders van de leerlingen in
de groepen 7 en 8 om op de site te bekijken
wanneer er op de verschillende scholen een
online informatieavond plaats vindt in december
en januari.
Terra Meppel VO | Terra VO Meppel (voterra.nl)
Oog voor verschil - Mavo, Havo en Atheneum - CSG Dingstede Meppel
Home - Stad & Esch (stadenesch.nl)
Meppel - Greijdanus - Christelijke middelbare School
WIJ ZOEKEN ENKELE OUDERS
Wie krijgt energie om na te denken over een andere inrichting van het schoolplein?
De medezeggenschapsraden
van Sprinkels en KC Het
Kompas maken zich hard
voor een speelplein met
meer schaduwplekken.
Als medezeggenschapsraad
vinden wij dat wij als niet
alles zelf hoeven te doen.
Zeker in het kader van het
vergroten van betrokkenheid
van ouders, dus deze
oproep. Het is immers in het
belang van alle leerlingen
van KC Het Kompas.
Het plein is van de gemeente en dus zijn beide scholen afhankelijk van de medewerking
van de gemeente Meppel. Wie vindt het leuk om hier zijn / haar bijdrage aan te leveren?
We waarderen uw inbreng. U hoeft dus niet groene vingers te hebben. In de afbeelding
hierboven alvast een impressie van wensen.
Heb je interesse? Stuur een e-mail naar b.padding@kindpunt.nl
Mocht u (al dan niet naar aanleiding van dit bericht) een vraag of opmerking hebben voor
de MR, mail ons vooral op mzrkchetkompas@kindpunt.nl
Met vriendelijke groet, namens de MR, Fokko Oldenhuis (voorzitter)

Meppel actief nieuwsbrief en Basketbalclinic en -toernooi
De nieuwsbrief van Meppel Actief vindt u hier.
En begrijpelijk maar helaas….
De basketbalvereniging heeft besloten om de clinic en het toernooi in de kerstvakantie niet
door te laten gaan. Zij hebben wel het voornemen om het in de voorjaars- of meivakantie
te organiseren. Zodra hier meer over bekend is, worden jullie op de hoogte gebracht.
Met vriendelijke groet,
Meppel Actief
Roxanne Dekker
Buurtsportcoach gemeente Meppel
Agenda
23 december
24 december
21 dec t/m 7 jan.
12 januari
18 januari

Kerstviering
12 uur vrij
Kerstvakantie
Peuterdans
Weekopening

Met vriendelijke groeten,
het team van Het Kompas.

