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Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
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We zijn blij dat we weer hebben mogen starten de afgelopen week.
We merken ook aan de leerlingen dat ze blij zijn om weer naar
school te kunnen. Waarschijnlijk ook omdat ze na 2 jaren wel
weten dat thuisonderwijs mooi lijkt, maar dat er ook veel gemist
wordt.
Deze week zijn wij ook gestart met een nieuwe groep, groep 1D. Juf Sophie en juf
Dorothea zijn heel blij met hun nieuwe, jonge kleutergroep. Juf Dorothea is een bekend
gezicht, zij is weer terug nadat ze is bevallen van een dochter. Juf Sophie is een nieuw
gezicht bij ons op school. In deze nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor.
Bijbelverhalen

In de weken van 10 januari t/m 28 januari gaan we het hebben over het thema ‘groeien’.
Groeien in kennis, in mogelijkheden, in ambities en dromen, over groeien als mens. Over
wat groei doet met mens en wereld, over grenzen aan de groei.
Bijbel: Johannes in de woestijn; Johannes doopt Jezus. Jezus leest voor uit de Tora en
geneest mensen. Jezus zoekt leerlingen (Lucas 3 t/m 5).

Weekopening
Volgende week verzorgt groep 1B van juf Carmen de weekopening. Door de huidige
coronaomstandigheden kan dat niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden. Groep 1B
gaat dat aanstaande dinsdag op een creatieve manier oplossen. Zij zal aanstaande dinsdag
de weekopening in haar klas en met haar klas opnemen en later in de week zullen de
betreffende ouders een link van deze opname ontvangen.
Schoolfruit
In de afgelopen week hebben wij weer
schoolfruit mogen ontvangen (appels,
mandarijnen en wortelen). Voor de komende
week staan er appels, mandarijnen en
sinaasappels op het menu.

Gedenkhoek in school
Voor de kerstvakantie is Astrid Guichelaar, de moeder van Morris Tebberman, overleden.
In een mooie dienst is afscheid genomen van Astrid, waarbij ook enkele leerkrachten
aanwezig mochten zijn.
Morris heeft samen met een leerkracht een gedenkhoek ingericht. Daar ligt ook een boek
waarin leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers iets kunnen schrijven. In de klassen
zal er op gepaste wijze aandacht besteed worden aan deze gedenkhoek en de functie
daarvan.
Voor u als ouders/verzorgers is dat wat lastiger. We hebben immers gemeld dat we in het
kader van de huidige coronaomstandigheden terughoudend moeten zijn met ouders en
verzorgers in school. Toch kunnen we ons voorstellen dat u ook iets wilt schrijven in het
boek wat in de gedenkhoek ligt. Daarom hebben we het volgende bedacht: Als u uw
gedachten/woorden op papier meegeeft aan uw kind(eren), dan kunnen zij dit (namens u)
in het boek plakken. Op deze wijze kunnen we in deze bijzondere tijd toch aandacht aan
elkaar blijven besteden. We nodigen alle leerlingen, leerkrachten en ouders uit om gebruik
te maken van deze gedenkhoek.
Yuniors
Leuk om te lezen hoe onze leerlingen en hun ouders over
onze nieuwe onderwijsvorm Yuniors schrijven (zie
hiernaast). Volgt u ons ook op Facebook?
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Kennismaken met juf Sophie
“Mijn naam is Sophie Korsten, 29 jaar oud en samenwonend met mijn
vriend Sander in Meppel. Ik ben aan het begin van de week te vinden
in groep 1D en aan het einde van de week in groep 5A!
In mijn vrije tijd hou ik van gezelligheid en sportiviteit. Ik zit op
voetbal en sinds Corona heb ik er een nieuwe hobby bij: Padel.
Ik heb zin in het avontuur op het Kompas!”
Ouderpanel
Op woensdag 2 februari zal ’s avonds een ouderpanel plaatsvinden. Het zou erg fijn zijn
als er van elke groep één ouder/verzorger aan dit panel deel zou willen nemen.
Als onderwerp staat ‘Corona en de lockdowns’ op de agenda. Elke ouder/verzorger
ontvangt (via Linda Venneri) een oproep om hieraan deel te nemen. Linda zal e.e.a. verder
coördineren. Voor meer informatie over het ouderpanel klik hier
Parro
U hebt vorige week allemaal een
uitnodiging ontvangen om de app Parro te
installeren en uzelf te registreren. Wij zien
dat veel ouders dit gedaan hebben en een
groot deel van deze ouders hebben deze
week de eerste berichten al kunnen
ontvangen van verschillende groepsleerkrachten. Wanneer u de app nog niet geïnstalleerd
hebt adviseren wij u dat zo snel mogelijk te doen.
Kindermenu
Wij ontvingen bericht van de JOGG regisseur van de gemeente Meppel over een jaarlijkse
receptenwedstrijd. Wij dagen alle leerlingen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar uit om het
meest lekkere, leuke en gezonde gerecht van de gemeente Meppel te bedenken.
De volledige brief en het receptenblad vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Kerstbomen
Gebruikt u uw (kunst)kerstboom niet meer? Is deze nog in goede staat en weet u niet wat u
ermee moet doen? Dan hebben wij er wel belang bij! Enkele van de kerstbomen op school
worden minder en zijn aan vervanging toe. Dus als u uitgekeken bent op uw oude
kerstboom, laat dit dan weten aan de activiteitencommissie, l.venneri@kindpunt.nl
Swim2Play
Op dit moment is nog niet duidelijk of het Swim2Play rooster ook uitgevoerd kan worden
zoals gepland. U begrijpt dat dit o.a. afhankelijk is van de richtlijnen vanuit de overheid.
Mocht het zo zijn dat door versoepelingen dit door kan gaan dan treft u het Swim2Playrooster op onze website aan.

Agenda
17 t/m 21 januari
18 januari

Afname leestoetsen in groep 3 t/m 8.
Weekopening groep 1B

Met vriendelijke groeten,
het team van Het Kompas.

