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Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Deze week:
Bijbelverhalen
Schoolfruit
Weekopening
Bovenschoolse programma’s
Peutergym en -dans
Kennismaken met juf Tilliande
Kennismaken met juf Esther E.
Kennismaken met meester Tom
Waterpolotoernooi
Verkeersveiligheid deel 1
Verkeersveiligheid deel 2
Kerk- en schooldienst
Swim2Play
Eierdoosjes gevraagd
Agenda

Dit keer een lange nieuwsbrief met heel veel informatie. Waaronder een tweetal berichten over de verkeersveiligheid waarvan
één zeer de moeite waard is om met uw zoon/ dochter in de
bovenbouw te bespreken. Ook stellen in deze nieuwsbrief enkele
nieuwe collega’s zich aan u voor. Collega’s die sinds kort bij ons
op school werken. We zijn blij dat we met deze nieuwe collega’s
alle vacatures (leerkrachten en onderwijsassistenten) hebben kunnen invullen en we ook
vervanging hebben vinden voor onze zieke leerkrachten. Nadat vorige juf Sophie zich aan
u voorgesteld heeft volgen nu juf Tilliande, juf Esther Engelhard en meester Tom.
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).
Schoolfruit
Volgende week dinsdag zullen we meloen, peen en appel
geleverd krijgen.
Dat wordt weer smullen op woensdag, donderdag en vrijdag!

Weekopening
Vorige week heeft juf Carmen met haar groep (1B) de weekopening verzorgd in haar
eigen klaslokaal. Dit kon in de huidige omstandigheden niet met alle groepen 1. Zij heeft
deze weekopening gefilmd en met de betreffende ouders gedeeld via de Parro-app.
Komende week is er geen weekopening. De geplande weekopening door groep 7B is
uitgesteld in de hoop deze weekopening te kunnen verzorgen in aanwezigheid van de
andere groepen 7 later dit jaar.
Bovenschoolse programma’s gaan weer van start
Bovenschoolse programma’s gaan weer van start.
In de afgelopen jaren hebben we binnen KindPunt allerlei programma’s ontwikkeld om ons onderwijsaanbod te
versterken. Voor alle kinderen, soms ook voor specifieke doelgroepen. Hierbij kunt u denken aan programma’s
voor dyslectische kinderen, hoog en meer\begaafde kinderen, kinderen die meer praktisch ingesteld zijn en
bewegingsprogramma’s voor peuters. We merken dat deze inzet erg belangrijk is voor de kinderen die hieraan
deelnemen en een onmisbare aanvulling zijn op het gewone programma. Met name de genoemde bovenschoolse
programma’s hebben veel last gehad van de verschillende coronamaatregelen, waardoor ze geregeld gestopt zijn.
Binnen het MT hebben we nu de afweging gemaakt, met in het achterhoofd het belang van de kinderen, om deze
activiteiten weer op te starten in de week van 24 januari.
Uiteraard zullen we alle voorzorgsmaatregelen in acht nemen en zijn de algemene adviezen van toepassing, zoals
het dragen van een mondkapje in de gangen (groep 6,7 en 8) en het twee keer per week afnemen van een zelftest.
Met betrekking tot de zelftest willen we u vragen om dit bij voorkeur te doen op de dagen dat uw kind een
programma op een andere school volgt. Voor begeleiders geldt dat zij in de school een mondkapje dragen, dat
geldt ook voor de begeleiders van een peuter bij de peutergym.
Wanneer er bij u nog vragen leven met betrekking tot het bovenstaande dan kunt u contact opnemen met de
directeur van uw kindcentrum.
Met vriendelijke groet en mede namens het Managementteam van KindPunt,
Herman Langhorst,
Bestuurder St.KindPunt

Peutergym en –dans.

Volg ons op Facebook voor de meest
actuele informatie over peutergym en
peuterdans!
Kindcentrum CBS Het Kompas Meppel
- Startpagina | Facebook

Kennismaken met juf Tilliande
Hallo,
Mijn naam is Tilliande Veltman, ik ben 22 jaar en afgestudeerd
onderwijsassistent, met muziek in Drachten. In mijn vrije tijd hou
ik me bezig met schrijven, het liefst van kinderverhalen. Daarnaast
hou ik van sport, muziek maken en schilderen. Ik ben aan de slag
als onderwijsassistent in de bovenbouw en ondersteun alle groepen
7. En ik hoop ze naast al het rekenen, taal, enzovoort ook ergens in
de toekomst muzieklessen te geven.
Groeten Tilliande Veltman
Kennismaken met juf Esther Engelhard
Ik ben Esther Engelhard en ik woon met Patrick en onze twee
zonen Merijn en Jorrit in Meppel. Na een heel aantal jaren op
kantoor gewerkt te hebben wilde ik graag iets leren wat beter bij
me past. In 2020 ben ik begonnen aan de Pabo en ik heb nog geen
spijt gehad! Ik vind het daarom heel fijn dat ik op Het Kompas als
onderwijsassistent ervaring op mag doen.
In mijn vrije tijd bezoek ik graag het theater of een museum en ik
vind het heel leuk om een spelletje te spelen of te handwerken.

Kennismaken met meester Tom
Hallo.
Ik ben Tom Kamstra en ben al een aantal jaren lekker thuis aan het genieten.
Rommelen in en om het huis, fietsen en lekker toeren in onze
cabrio doen we graag.
Samen met mijn vrouw woon ik vlak bij onze kinderen en
kleinkinderen waar we veel oppassen. We halen ze regelmatig
van school en waar mogelijk zijn we van de partij bij elke
activiteit waar (groot) ouders welkom zijn. U begrijpt vast wel
dat het dan steeds weer een beetje kriebelde.
Toen ik hoorde dat er invalkrachten werden gezocht, hoefde ik
niet lang na te denken en ben in de pen geklommen. Ik heb op
diverse scholen en in diverse situaties met verschillende
leeftijden gewerkt. Daarnaast heb ik manager en buschauffeur
van diverse gospelkoren door heel Europa getoerd. We hebben
altijd in het westen van het land gewoond, maar Drenthe bevalt ons prima! Ik zal de
komende weken op de woensdag in groep 7C staan en heb er erg veel zin in.

Waterpolotoernooi
Van Roxanne Dekker, buurtsportcoach van de gemeente Meppel, ontvingen wij informatie
over het een waterpolotoernooi in maart. Voor de groepen 3 t/m 6 wordt op
zaterdagmiddag 5 maart een waterpolotoernooi georganiseerd. Voor de groepen 7 en 8 zal
dit zijn op zaterdagmiddag 19 maart. Opgave t/m vrijdag 11 februari 12.00 uur.
Alle informatie vindt u op onderstaande links:
Waterpolotoernooi 2022; groep 3/4 & 5/6 - Meppel Actief
Waterpolotoernooi 2022; groep 7/8 - Meppel Actief
Verkeersveiligheid deel 1
Soms ziet u een vreemde man met een hoed op en een geel hesje staan op de hoek bij de flats van de B.
van der Helststraat. U hoeft niet bezorgd te zijn. Deze persoon is bij ons bekend.
Ervaring heeft ons afgelopen week geleerd dat de aanwezigheid van deze man soms kan zorgen voor
een overzichtelijke verkeersveiligheid bij het brengen van leerlingen ’s morgens vroeg. In uitzonderlijke
gevallen vraagt hij aan ouders om hun auto even ergens anders te parkeren. En wat fijn dat dit men dan
alsnog de auto in een parkeervak plaatst. Dank daarvoor. Natuurlijk is het makkelijker om op de fiets
naar school te gaan. Een ‘parkeerprobleem’ kan daarmee voorkomen worden.
Geruchten gaan dat volgende week deze persoon op de parkeerplaats bij ons kindcentrum zal staan.
Hij heeft gehoord dat alle ouders het eenrichtingsverkeer op de parkeerplaats aldaar uitstekend
hanteren.
U begrijpt….. hij wilde dat graag eens met eigen ogen aanschouwen 😊

Verkeersveiligheid deel 2
Wanneer je als leerkracht buiten Meppel woont en met de auto naar school rijdt, is het in
deze winterdagen donker wanneer je op de parkeerplaats bij de flats uit de auto stapt. In de
frisse ochtendwind loop je richting de hoofdingang van de school en al is het nog vroeg,
elke ochtend zie je dat er al veel verkeer is in de Zuiderlaan. Veel auto’s en veel fietsers,
allemaal onderweg van A naar B, allemaal keurig wetend hoe de verkeersregels in elkaar
steken. Elke morgen hetzelfde patroon, je merkt het op zonder het op te merken.
Tot dat… het op enig moment lijkt alsof één verkeerssituatie de aandacht van alle overige
weggebruikers trekt. Een auto die met piepende remmen tot stilstand komt vlak voor de
haaientanden bij het fietspad. Deze automobilist was zeer waarschijnlijk zeer goed op de
hoogte van de geldende verkeersregels, echter de fietser was niet zichtbaar. Gelukkig is
het goed afgelopen en kon de automobilist op tijd remmen, maar een striptekenaar had bij
een schets van deze situatie bij alle aanwezige weggebruikers (uitgezonderd de fietser) een
denkwolkje getekend met in hoofdletters de tekst ‘WAAR IS JE LICHT?’.
Tijdens de verkeerslessen bij ons op school wordt uiteraard stilgestaan bij verlichting.
‘Zien en gezien worden’. Misschien goed om dit thuis nog eens te bespreken met uw
kinderen? Jongeren kunnen het niet vaak genoeg horen. Het belang van gezien worden in
het verkeer wordt door jongeren vaak onderschat. Vaak realiseren zij zich dat pas wanneer
zij zelf in de auto rijden.

Kerk- en schooldienst
In de tijd voor corona hadden wij de goede gewoonte om als school eens per jaar een
aandeel te hebben in (de voorbereiding van) een kerkdienst. Deze kerk- en schooldienst
stond gepland voor 30 januari, volgende week zondag. U zult begrijpen dat in de huidige
omstandigheden dit niet door kan gaan. Wij hopen dat er volgend jaar wel weer de
mogelijkheden zijn.
Swim2Play
Binnenkort staat Swim2Play weer op het
programma. De eerste klassen zullen
vanaf donderdag 3 februari vijf
donderdagen achter elkaar naar het
zwembad gaan voor een ‘natte gymles’.
Klik hier voor alle actuele informatie over
Swim2Play (ook m.b.t. de huidige
coronaomstandigheden).

Eierdoosjes gevraagd
Wie heeft er nog eierdoosjes thuis liggen en weet niet
wat ermee te doen?
Als u ze kwijt wilt mag u ze meegeven naar school en
dan mag uw zoon/ dochter ze afgeven bij het lokaal van
groep 5B van meester Arjan. Meester Arjan wil er mee
gaan knutselen. Alle vormen en maten eierdoosjes zijn
welkom! Namens meester Arjan alvast bedankt!
Agenda
24 januari t/m
4 februari
26 januari
3 februari

Afname Citotoetsen in groep 3 t/m 8.
Peuterdans
Swim2Play 5C
Swim2Play 7Y
Swim2Play 3A en 7A

Met vriendelijke groeten,
het team van Het Kompas.

