
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  
 

En dan is het al weer bijna Kerst. Gisteravond hebben wij 

met een groot aantal leerlingen en ouders het Kerstfeest 

mogen vieren. Na een aantal jaren waarin corona dat niet 

mogelijk maakte, zijn we blij dat wij de ouders weer 

konden uitnodigen en erbij konden betrekken. En wat was het een feest, schitterend! Dank 

aan iedereen (collega’s en vrijwilligers) die dit mogelijk hebben gemaakt. “Waar zouden 

wij zijn zonder AC zeggen wij wel eens”. Nou dat bleek ook deze week weer. Niet alleen 

in aanloop naar de kerstviering, maar ook bij het opruimen van de kerstversieringen 

vandaag zetten zij weer hun beste beentje voor. Enorm bedankt, het wordt zeer 

gewaardeerd!  

Via Parro zijn weer de nodige sfeerimpressies van het kerstontbijt en het maken van 

kerstbakjes met de ouders gedeeld. Maar ook over andere activiteiten rondom het 

kerstfeest hebt u foto’s mogen ontvangen. Zo zijn er groepen geweest die kerstkoekjes 

gebakken hebben en heeft donderdagmorgen het schoolkoor een optreden gegeven. In een 

bovenbouw groep waren op een ochtend zelfs 5(!) 

oma’s ter ondersteuning van het maken van een 

kerstbakje. Dat was gezellige boel! 

Nu mag iedereen van een welverdiende vakantie gaan 

genieten. Wij hopen op 9 januari alle leerlingen weer 

gezond op school te mogen ontvangen. Wij wensen u 

een fijne Kerst en een goede jaarwisseling. Tot volgend 

jaar! 
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De weken na de kerstvakantie zullen in het thema ‘zorgen’ staan. Het zal gaan over zorg 

en verwaarlozing, over je bezorgd maken en in 

actie komen. Over dilemma’s en vragen waar je 

voor kunt komen te staan. Gelijkenissen van Jezus 

uit het Bijbelboek Lucas zullen behandeld 

worden. Het zal dan gaan om de gelijkenissen van 

het verloren muntje, het verloren schaap en de 

verloren zoon. Maar ook verhalen van de vrouw 

die Jezus aanraakte, en het dochtertje van Jaïrus.  

 

 

- De opgaves voor het schaaktoernooi en het 

waterpolotoernooi (nieuwsbrief 15)? 

Woensdag 11 januari 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 groepen 7 wordt zoals elk jaar de typcursus aangeboden. 

Deze week hadden wij de eerste 

geslaagde al! Levy van Mierlo was de 

leerling die als allereerste het diploma 

heeft behaald dit jaar. Omdat hij de eerste 

van dit schoojaar is, heeft hij van meester 

Hans twee bioscoopbonnen gekregen. 

Gefeliciteerd!  

 

 

 

 

 

Reminder – Denken u en jij aan….. 

Bijbelverhalen 
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typdiploma 



 

In januari organiseren wij voor leerlingen in groep 

6 en groep 8 én hun ouders twee informatieavonden 

over Yuniors tienercollege. Hierin zullen wij 

informatie geven over deze onderwijsvorm die wij 

sinds twee schooljaren aanbieden bij ons op school. 

Hierin zullen wij ook omschrijven voor welke 

leerlingen wij dit concept geschikt achten.  

Daarnaast wordt tijdens deze avond ook een 

doorkijkje gegeven van de geplande praktische 

invulling van Yuniors tienercollege in het 3e jaar 

(het eerste jaar op CSG Dingstede).  

 

De leerlingen van groep 6 worden voor deze avond uitgenodigd omdat Yuniors 

tienercollege start in groep 7. De leerlingen van groep 8 worden uitgenodigd omdat er een 

mogelijkheid is om na groep 8 bij de bestaande groep in te stromen.  

 

De eerste avond is op 19 januari op kindcentrum Het Kompas,  de tweede avond is op 31 

januari in De Spil (voorheen Oosterboerschool) in de Oosterboer. Deze avonden starten 

om 19.00 uur en opgave is niet verplicht.  

Wilt u zich opgeven? Dat kan via directiekchetkompas@kindpunt.nl 

 

 

Vandaag heeft de directie een groot aantal gezinnen blij 

kunnen maken met een heel groot kerstpakket.  

Na onze oproep van 2 weken geleden hebben wij een 

overstelpende hoeveelheid aan producten, kleding en geld 

mogen ontvangen. Hierdoor zijn er ons inziens mooie 

kerstpakketten ontstaan.  

Wij kijken als team met een goed gevoel terug op deze actie.  

 

Dank aan alle gezinnen die producten of een financiële 

bijdrage hebben gedaan.  

 

Dank aan alle gezinnen die dit kerstpakket hebben 

geaccepteerd. Team en ouders zijn blij dat wij op deze manier 

dit voor u hebben kunnen doen.   

 

 

 

Kerstpakketten 

Informatieavonden Yuniors tienercollege 



 

09-01   Eerste schooldag 2023 

09-01   8.30 uur, spreekuur directie 

11-01   Hoofdluiscontrole 

11-01   Peutergym 

17-01   Weekopening groep 2B 

19-01   Informatieavond Yuniors KC Het Kompas 

30-01   Peutervoorstelling Floddertje  

31-01   Informatieavond Yuniors De Spil, Oosterboer 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

Agenda 


