
 

 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Vanmiddag was het rustig in onze school, alleen de 

groepen 5 en 6 waren aanwezig. De groepen 7 en 8 waren 

naar Stad & Esch en bezochten daar het evenement 

Techniek Tastbaar dat t/m vanavond duurt. De rest van de 

week was er meer ‘roerigheid’ in de school. Naast de 

belangrijke dagelijkse/ wekelijkse vakken waren er ook een 

paar bijzondere lessen. Zo was er in één van de klassen een 

vader die kwam vertellen over zijn werk in de gevangenis 

en in andere klassen kwam weer iemand uitleg geven over 

boeken en de bibliotheek. Enkele groepen in de 

middenbouw hebben deze week een workshop op de Pabo 

gevolgd over Vincent van Gogh. 

Vandaag is de eerste groep (1A) van onze school naar het Ontdekpunt geweest in De Spil 

(voorheen Oosterboerschool). In het komende half jaar zullen alle groepen van onze 

school daar minimaal één keer naar toe gaan. Meer informatie vindt u via deze link, op 

deze site kunt u onder andere lezen dat het Ontdekpunt elke vrijdagmiddag toegankelijk is 

voor alle leerlingen. 

In deze nieuwsbrief leest u dat er per 1 maart een vacature ontstaat bij ons op school. 

Wanneer u suggesties hebt, zijn die van harte welkom. Ook leest u ervaringen van 

leerkracht en leerlingen over hun bezoek aan het Rijksmuseum.  
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In de periode t/m 27 januari 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.  

 

 

 

 

Afgelopen dinsdag hebben juf Annika, juf 

Dorothea en juf Anne met groep 2B de 

weekopening verzorgd, hiernaast ziet u daar een 

foto van.  

De volgende weekopening is over een aantal 

weken, op dinsdag 7 februari door juf Doortje 

met haar groep 8C. 

 

 

 

 

- ... de vrijwillige ouderbijdrage? De Activiteitencommissie 

gebruikt deze bijdragen onder andere voor extra 

activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, klassengeld en 

sportactiviteiten. Als u op deze link klikt, komt u bij de brief 

die alle leerlingen aan het begin van dit schooljaar mee 

naar huis hebben gekregen. In de brief die als bijlage bij 

deze nieuwsbrief zit wordt verdere uitleg gegeven. 

- … het bestellen  van de schoolfoto’s? 

 

Reminder – Denken u en jij aan….. 

Bijbelverhalen 

Weekopening 



Woensdag 25 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 1 is onderstaand bericht deze week gedeeld.  

  

Geachte ouders/verzorgers  

  

Zoals u hebt kunnen zien (in PARRO) is er een vacature in de onderbouw van ons 

kindcentrum.  

Het betreft hier namelijk het aanstaande vertrek van juf Carmen. Juf Carmen zal vanaf 1 

maart niet meer in ons team werken omdat ze een andere baan heeft gevonden. Dat is 

natuurlijk fijn voor haar, maar jammer voor ons.  

Dat betekent dat we nu een vervanger zoeken die na de voorjaarsvakantie voor haar groep 

kan staan. Zodra meer bekend is wie haar vervanger wordt zullen wij u informeren.  

 

 

 

Donderdagavond hebben wij een goede 

informatieavond gehad van Yuniors tienercollege. 

Na de opening door ons directeur-bestuurder 

Herman Langhorst hebben juf Irene, meester 

Jaap, meester Reinier en meneer Kooistra 

(Dingstede) een goede presentatie gegeven over 

het Yuniors tienercollege. Er was een goede 

opkomst en er is goed gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid om vragen te stellen.  Mocht het aan 

uw aandacht zijn ontsnapt of was u verhinderd? 

Er is nog een informatieavond in De Spil (voorheen Oosterboerschool), zie de flyer 

hiernaast.  

  

Peutergym 

Afscheid juf Carmen 

Informatieavond Yuniors tienercollege 



 

Een (basis)school heeft net als veel andere bedrijven te maken met een sterk veranderende 

wereld. Jan Rotmans (hoogleraar Transitiekunde) heeft daarover gezegd: “We leven niet in 

een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk”.  

In deze veranderende wereld is het goed om regelmatig dingen tegen het licht te houden en 

jezelf af te vragen ‘doen we de goede dingen?’.  Dit doen wij binnen onze stichting 

a.d.h.v. zogenoemde kwaliteitskaarten met daarin vragenlijsten die (afhankelijk van het 

onderwerp) door leerlingen, ouders en/ of leerkrachten worden ingevuld. De uitslag van 

één van deze vragenlijsten die onder de teamleden is afgenomen gaf reden tot nader 

onderzoek. Voor dit onderzoek is een onafhankelijke ervaringsdeskundige benaderd, die 

de afgelopen weken een aantal dagen door de school heeft gelopen en gesprekken heeft 

gevoerd.  

De komende periode zal zij gebruiken tot het uitwerken van alle input welke zij op 

woensdag 29 maart zal terugkoppelen aan het hele team. Omdat het voor de gehele school 

belangrijk is dat iedereen hierbij aanwezig is, is besloten dit op woensdagochtend onder de 

schooltijden te doen. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. De weinige marge-uren die er voor 

dit jaar nog stonden, gaven deze mogelijkheid. 

Met behulp van deze terugkoppeling hopen wij het onderwijs de komende jaren (wanneer 

er ook weer een nieuw schoolplan moet worden opgesteld) verder te kunnen aanpassen 

aan de veranderende wereld.  

 

 

 

 

 

29 maart studiedag 



De afgelopen periode hebben alle groepen 7 en 8 een bezoek gebracht aan het 

Rijksmuseum in Amsterdam. Deze excursie werd financieel mogelijk gemaakt door de 

Activiteitencommissie.  

In het museum kregen we de rondleiding ‘proef de geschiedenis’, het verhaal over het 

leven in de Gouden Eeuw. De gidsen vertellen het verhaal op een interactieve manier en 

hebben allerlei materialen mee die de geschiedenis laten leven.  

Ieder beleefde deze dag anders, maar een succes was het zeker. Voor de een was de 

busreis het hoogtepunt, anderen waren onder de indruk van wat er in het museum te zien 

is. ‘Ik dacht dat er alleen maar schilderijen waren’, ik wist niet dat een museum zo mooi 

was’, ‘wat is de Nachtwacht groot’ en wat bijzonder dat de Nachtwacht gered kan worden 

als er wat gebeurt’,  zijn enkele van de reacties die we veelvuldig hoorden.  

Voor de meeste groepen was er ook nog tijd om even op het Museumplein rond te kijken 

voordat de bus ze weer naar Meppel bracht. 

Wat ons betreft is een dergelijke activiteit 

voor herhaling vatbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek Rijksmuseum 



7A in het Rijksmuseum 

  

Om half 10 gingen we in de bus. Na 2 uur waren we eindelijk bij het Rijksmuseum 

aangekomen. De bus stond in de ondergrondse parkeergarage. Er kwam een meneer 

en die nam ons mee naar het Rijksmuseum.  We moesten wachten tot we 

EINDELIJK naar binnen mochten. Toen moesten we al onze spullen in een kar 

doen. 

Daarna kwamen 2 rondleiders en die splitsten ons op in 2 groepen. 

Je kwam bij de Nachtwacht, bibliotheek met munten, heel veel standbeelden, nog 

veel meer schilderijen. Bij de boten  

kregen we een lekker kaneelsnoepje. We kwamen ook bij de wapens en harnassen. 

Voordat we naar de bus gingen, gingen wat kinderen uit 7A de duiven en de 

meeuwen voeren. 

Toen we eindelijk thuis waren werden we opgehaald  of gingen we zelf naar huis. 

Wij vonden het super leuk!!!  

groeten uit 7A 

Geschreven door Liam de Wit, Inke Oosterhuis, Jasper Oosterberg. 

Op school zijn nog enkele zwarte 

I-padhoesjes, ongebruikt. Deze 

zijn geschikt voor de I-pad air 2. 

U mag deze gratis ophalen als u 

deze kunt gebruiken. Wanneer u 

interesse hebt, kunt u contact 

opnemen met meester Soenil 

(s.noorlander@kindpunt.nl).  

 

 
 

 

 

 

Deze week wederom een aantal geslaagden! Gefeliciteerd, 

goed gedaan! 

 

 

 

 

I-padhoesjes 

Typecursus 

mailto:s.noorlander@kindpunt.nl


 

In oktober en november konden de 

kassabonnen van Riemer Barth en Bruna 

worden ingeleverd op school. Van 20% 

van het totaalbedrag van alle ingeleverde 

kassabonnen hebben we een tegoed 

ontvangen om boeken uit te zoeken voor 

de schoolbibliotheek. En wat hebben we 

veel leuke en leerzame boeken kunnen 

uitzoeken van dit tegoed!  

 

Lijst van boeken: 

 

Een zee van liefde 

De eend die niet van water hield 

Nee! zei Konijn 

Ik ben Pippi niet! 

Van  honingbij tot hagelslag 

(informatieboek) 

Beestachtige buren (informatieboek) 

De Gorgels en de laatste kans 

Een krokodil in bad! 

Twitch en de vlucht van de ijsvogel 

Oosterschelde windkracht 10 

Blockbusters - De ondergrondse 

Rembrand 

 

 

20-01   Techniek Tastbaar 

25-01   Peutergym 

30-01   Peutervoorstelling Floddertje  

31-01   Informatieavond Yuniors De Spil, Oosterboer 

29-03   Studiedag Team  

    (de leerlingen zijn de hele dag vrij) 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

 

 

Agenda 

Boeken spaaractie 


