
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  
 

Aanstaande zondag is het al weer de 4e advent. Dat 

betekent dat volgende week de 4e kaars gaat branden in de 

klassen, er komt steeds meer licht. Het woord advent komt 

van het Latijnse woord ‘Adventus’ en betekent “komst” en 

is een tijd van voorbereiding op het vieren van Jezus’ 

geboorte. Aanstaande donderdag gaan wij dat vieren 

rondom de school. Hierover kunt u meer lezen in de vorige nieuwsbrief. Komende weken 

worden in veel groepen kerstbakjes gemaakt. Een bakje en oase worden door school 

verzorgd, leerlingen moeten zelf een kaars en (groen)decoratie (en 

eventueel een snoeischaartje) meenemen.  

Dat er verschillende virussen rondgaan hebben wij deze week weer 

ondervonden. Niet alleen zijn er veel leerlingen ziek, het heerst ook 

onder de collega’s. Voor enkele groepen was het weer een hele 

puzzel. Alle groepen hebben deze week volledig fysiek onderwijs 

genoten, niet in elke groep was de personele bezetting even constant.  

Via Parro wordt u als ouders van de verschillende activiteiten op de hoogte gehouden. Zo 

weten de ouders van de groepen 1 en 2 dat er op maandag een ‘waterdag’ is. Niet om in te 

spelen (brrr..) maar er wordt dan water gedronken. En leerlingen van een groep 8 zijn deze 

week naar de kringloopwinkel geweest i.h.k.v. verduurzaming, upcyclen. Wat is het 

toppunt van duurzaamheid? Van een krabpaal een kerstboom maken (zoals enkele 

leerlingen gedaan hebben)!  
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De komende weken (t/m 23 

december) staan in het thema 

‘Klein beginnen’. Over hoe iets 

groots heel klein kan beginnen. 

Hoe kan een klein begin 

uitgroeien tot iets groots? 

 

 

 

 

- Een eventuele bijdrage in de kerstpakketten? (zie 

nieuwsbrief 14). 

 

Woensdag 21 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).   

 

 

 

In de nieuwsbrief van vorige week hebt u dus alle 

informatie over kerst bij ons op school kunnen lezen. 

Leest u deze nog eens na (nieuwsbrief 14). Aanvulling 

hierop is dat wij alle leerlingen vragen om op 

donderdagmorgen een bord, beker en bestek mee te 

nemen voor het kerstontbijt. Wij zien bij veel lokalen 

dat de lijsten al goed ingevuld zijn. Dat wordt smullen!  

 

 

 

 

Reminder – Denken u en jij aan….. 

Bijbelverhalen 

Peutergym 

Kerst op school 



 

In de maand januari wordt in elk kindcentrum van onze 

stichting een peutervoorstelling opgevoerd door collega’s 

die werken bij onze stichting. Op ons kindcentrum staat 

deze voorstelling gepland op maandag 30 januari. U mag 

deze alvast in de agenda zetten. Meer informatie over de 

exacte tijden ontvangt u in een volgende nieuwsbrief.  

 

 

 

 

Datum: 25 januari en 1 februari 2023 in de Poele 

Starttijd: Begin wedstrijden 13.30 uur, deuren 

open om 13.00 uur. 

Eindtijd: De eerste middag eindigt rond 16.30 uur 

en de tweede middag rond 17.00 uur i.v.m. de 

prijsuitreiking.  

 

Het zou leuk zijn als de kinderen die middagen 

hun schoolshirt aan hebben. Per groep zijn er 3 

prijzen en ook drie algemene prijzen. Je kan één 

prijs per kind winnen. Voor alle andere kinderen 

is er een herinneringsmedaille. Als extra prijs 

biedt de Meppeler schaakvereniging tot de zomervakantie gratis schaaklessen aan op 

de dinsdagavond van 7 tot kwart voor acht. Waarschijnlijk mogen twee scholen ook 

nog door naar de regionale wedstrijden van de OSBO (oostelijke schaakbond). 

 

Uitleg schaken: 

Twaalf rondes Zwitsers worden er gespeeld van maximaal 25 minuten. Winnaar is hij/zij 

met de meeste punten. Gelijk? Kijken we naar weerstandspunten en dan naar onderling 

resultaat. (Weerstandspunten zijn het totaalaantal punten van jouw tegenstanders). Is er na 

25 minuten nog geen beslissing gevallen dan beoordeelt de scheidsrechter de partij. 

 

Opgeven kan tot en met 16 JANUARI door een email te sturen met je naam, leeftijd 

en groep naar aj.brinksma@kindpunt.nl. Aanmeldingen na 16 januari worden niet 

meer verwerkt. De kosten van €6 per leerling worden door school betaald. 

 

 

 

 

Schoolschaken basisscholen Meppel 

Peutervoorstelling Floddertje 
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Organisator: Waterpolovereniging MZPC de Reest   

Datum: zaterdagmiddag 4 februari en zaterdagmiddag 11 februari 2023   

Locatie: Bad Hesselingen.  

Voor: Groep 3 t/m 8 

 

Het toernooi wordt opgedeeld in drie categorieën, namelijk;  

Jongens/meisjes groep 3-4,  

Jongens/meisjes groep 5-6   

Jongens/meisjes groep 7-8.  

 

Jongens en meisjes uit groep 3 t/m 6 spelen hun toernooi op zaterdagmiddag 4 

februari 2023 en voor de jongens en meisjes uit groep 7 en 8 wordt het toernooi op 

zaterdagmiddag 11 februari 2023 georganiseerd. 

 

De teamsamenstelling is per categorie verschillend: 

Categorie jongens/meisjes groep 3-4: minimaal 7 en maximaal 10 spelers 

Categorie jongens/meisjes groep 5-6: minimaal 5 en maximaal 8 spelers 

Categorie jongens/meisjes groep 7-8: minimaal 5 en maximaal 8 spelers 

Voor deelname is een A + B diploma aanbevolen. Bij kinderen uit groep 5 t/m 8 is het 

zelfs verplicht! Bij opgave willen wij per deelnemer geregistreerd hebben over welke 

zwemdiploma’s desbetreffende deelnemer beschikt. Een leider voor je team is verplicht! 

Let op; maximaal 3 waterpoloërs per team. 

Wil je graag meedoen? Vraag in je klas wie het leuk lijkt om mee te doen en maak een 

team. Heb je niet genoeg spelers vraag in de andere klassen van jouw categorie! Vraag een 

leider die kan helpen, verzamel alle gegevens en geef je op!  

 

Teams kunnen zich opgeven t/m woensdag 11 januari door een email te sturen naar 

aj.brinksma@kindpunt.nl. Doe dit zo snel mogelijk want VOL = VOL. In de email 

moeten alle gegevens staan voor het 

aanmelden anders kan het team niet 

opgegeven worden. Wat geef je door; 

 

INSCHRIJFGEGEVENS; 

• Naam van het team:  

• Welke categorie: 

• Naam leider: 

• Email leider: 

• Tel leider: 

• Voor en achternaam van alle spelers met daarbij de behaalde zwemdiploma's.  

Een week voorafgaande aan het toernooi worden wedstrijdschema’s, regels en 

overige informatie naar de deelnemende teams verstuurd. 

 

Waterpolotoernooi 
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Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een 

schrijven over het evenement ‘Techniek 

Tastbaar’. Een evenement door bedrijven om 

techniek te promoten onder leerlingen. Wij gaan 

hier met de groepen 7 en 8 naar toe op vrijdag 20 

januari in de middag. Misschien vindt u het leuk 

om later op de dag ook (nog eens) dit evenement 

te bezoeken. Praktische informatie vindt u in een 

volgende nieuwsbrief.  

 

21-12   Peutergym 

22-12   Kerstontbijt om 8.30 uur 

   Kerstfeest vanaf ongeveer 17.00 uur 

23-12   Alle leerlingen om 12.00 uur vrij, start kerstvakantie 

09-01   Eerste schooldag 2023 

30-01   Peutervoorstelling Floddertje  

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

Vooraankondiging Techniek Tastbaar 

Agenda 


