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Aan het einde van deze week weer een nieuwsbrief met veel
informatie over onder andere de verkeersveiligheid, de
nieuwe quarantaineregels en Parro.
Deze week begon al met enkele coronagevallen (binnen de
gezinnen) van leerkrachten, waardoor het puzzelen van de
bezetting van de groepen al in het weekend begon. Grotendeels hebben wij dit op kunnen
vangen. Helaas konden we aan enkele groepen één dag geen onderwijs bieden en hebben
we ouders moeten vragen hun zoon/ dochter thuis te houden.
Daarnaast hebben we veel contacten gehad met de GGD omdat de aantallen besmettingen
in verschillende klassen (te) groot werd. De richtlijnen daarover zijn veranderd na de
persconferentie van dinsdagavond. Toch zullen we in enkele gevallen contact blijven
houden met de GGD over wat wijs is m.b.t. het in quarantaine gaan/ in thuiswerkstand
zetten van een klas.
Bijbelverhalen
In de komende weken gaan we het hebben over het thema ‘bewonderen’. Over wat
bewondering oproept en ons vermogen tot verwondering. Over wat bewondering van
mensen kan betekenen. Over het wonder van het kleine en kwetsbare.
Bijbel: De storm op het meer; het delen van vijf broden en twee vissen; het geloof van de
Romeinse officier; het toekeren van de andere wang; de vraag aan de rijke jongeling; het
kleine mosterdzaadje (Lucas 6, 9 en 17. Matteüs 8, 14 en 19).

Schoolfruit
Volgende week dinsdag zullen we meloen, peer en sinaasappel
geleverd krijgen.
Dat wordt weer smullen op woensdag, donderdag en vrijdag!
Weekopening
Volgende week zal meester Arjan met zijn groep 5B de
weekopening verzorgen aan de leerlingen van de groepen 5. We zijn blij dat we weer met
de gehele jaargroep een weekopening kunnen en mogen vieren.
Moet ik in quarantaine?
Op de website van de overheid staat een
hulpmiddel die mogelijk eerste vragen die u
hebt zou kunnen beantwoorden. Klik op de
afbeelding (hiernaast) om hiervan gebruik te
maken.
In het algemeen geldt dat de quarantainemaatregel grotendeels opgeheven is. Zeker voor
leerlingen in het basisonderwijs en
medewerkers met een essentieel beroep (zoals
onderwijs/opvang)
Mocht u toch de GGD (testafspraak) nodig hebben en u hangt veel te lang in de wachtrij
van het landelijke nummer dan is hier misschien de oplossing voor u: bel de GGD in
Drenthe -tel. 0592-709709.
Parro – deel 1
We zien dat u in grote getale al deelneemt aan Parro. Dat is fijn.
We hebben u beloofd om steeds meer mogelijkheden open te zetten in Parro.
Voor periode februari zetten we nu de mogelijkheid open om zelf uw privacy-voorkeuren
in te stellen. M.i.v. 1 maart sluiten we deze mogelijkheid weer.
(Wanneer u in een later stadium uw instellingen toch nog wilt wijzigen kan dat natuurlijk
middels een e-mailbericht naar de administratie
(administratiekchetkompas@kindpunt.nl)).
Parro – deel 2
De komende periode krijgt u de mogelijkheid om een voor u geschikt moment in te
plannen voor de komende voortgangsgesprekken (rapportbesprekingen). Het lijkt ons
logisch dat alle ouders hiervan gebruik maken.
Mocht u hierbij problemen ondervinden, dan kunt u contact opnemen met de
groepsleerkracht(en).
De rapportbesprekingen zijn gepland in de week voor de voorjaarsvakantie (14-19
februari).

Parro – deel 3 planning rapportbesprekingen en verwijsgesprekken
Wij hopen dat de ouders die de Parro-app nog niet geïnstalleerd hebben en/ of zich niet
aangemeld hebben, dat zo snel mogelijk gaan doen. Vanaf donderdag 3 februari start de
inschrijving voor de gesprekken voor de grote gezinnen. Vanaf maandag 7 februari
kunnen de ouders inschrijven die 1 of 2 kinderen bij ons op school hebben.
Verkeer, veiligheid en de zichtbaarheid van de MR
Eén van de doelen wij ons als MR hebben gesteld is de zichtbaarheid vergroten onder de
ouders en verzorgers. We kunnen deze doelstelling koppelen aan verkeer en veiligheid.
Nog even ter herinnering: het uitgangspunt is dat kinderen – waar mogelijk – lopend of per
fiets naar school gaan. We merken – zeker bij (lichte) regen – dat snel de auto wordt
gepakt. Dit betekent veel verkeer op een kleine ruimte. En daarom dit bericht. Maar eerst
goed nieuws!
Parkeerterrein Zuiderlaan
Het Kompas en de Sprinkels pleiten al jaren voor éénrichtingsverkeer.
Mede dankzij deze inzet heeft de Gemeente Meppel enige tijd geleden
eenrichtingsverkeer doorgevoerd op de officiële parkeerplaats aan de
Zuiderlaan. Dit komt ons inziens niet alleen de verkeersveiligheid
maar ook een goede doorstroming ten goede.
Als hulp zijn daarvoor borden geplaatst.
En ja… we begrijpen de lichte verwarring die kan ontstaan door dat
kleine witte bordje ertussen. Voor de duidelijkheid…dat witte bordje
hoort alleen maar bij de bord dat u iets vertelt over parkeren (op de
atletiekbaan). Daarom hebben we deze week 4 pionnen tijdelijk
geplaatst. Die helpen u herinneren aan het eenrichtingsverkeer, want
daar rechtdoor rijden is nu minder mogelijk. En daarnaast stond
meester Hans er deze week ook om u te helpen als dat nodig was. Het
ging zo goed dat we de overtuiging hebben dat het zonder zijn hulp ook goed zal gaan.
Helpt u mee? Ja toch?
Parkeren in de Van der Helststraat
Nog meer goed nieuws. Verreweg de meeste ouders die de auto pakken, parkeren op een
daartoe bestemde plek. Slechts een heel klein percentage (vaak dezelfde) heeft de neiging
hun auto te parkeren op plekken waar het niet mag of nogal onhandig is: langs de gele
stoeprand, op de kruising of een andere onhandige plek. Een ouder liet onlangs aan de
school weten door de onveilige situatie aldaar hun dochter niet meer zelf te laten fietsen.
Niet de bedoeling natuurlijk! Geef kinderen qua verkeer en verkeersveiligheid het goede

voorbeeld! En zorg ervoor dat
andermans kinderen ook op de
fiets veilig de school bereiken.
Zichtbaarheid van de MR
Het verleden heeft aangetoond
dat berichten over verkeer /
parkeren en veiligheid nul
komma nul effect hebben.
Toch hebben we dit bericht
opgesteld. De afgelopen weken
heeft Hans Blenkers –
duidelijk zichtbaar met geel
hesje en hoed – zijn
kwaliteiten als
verkeersregelaar getoond,
waarvoor dank! En met effect.
Goed voorbeeld doet volgen, dus wij zullen ons als MR af en toe laten zien - met een geel
hesje - en er op toezien dat kinderen op een veilige manier de school kunnen bereiken. Op
deze manier hopen we als MR onze zichtbaarheid te vergroten!
Met vriendelijke groet
Kevin de Waard, Martin Wering, Martine Visser en Fokko Oldenhuis
mzrkchetkompas@kindpunt.nl
Typcursus
Hoe zit het ook al weer: Elk jaar bieden we
als naschoolse activiteit een typecursus aan
voor leerlingen van groep 7. Ze oefenen
twee keer na schooltijd op school en ze
oefenen thuis ook.
En waar staan we nu….
Met enige trots staan hier drie leerlingen
van groep 7 die hun typediploma nu al
hebben behaald.
Fantastisch gedaan… Van harte
gefeliciteerd !!!

Kennismaken met Linda Venneri
Hallo,
Ik ben Linda Venneri en ik woon samen met mijn man en 2 kinderen in de wijk
Berggierslanden in Meppel.
Toen mijn dochter in 2010 op Het Kompas kwam ben ik al vrij snel in contact gekomen
met de activiteitencommissie (AC). Ik was mij er helemaal
niet bewust van wat er achter de schermen allemaal wel niet
geregeld moest worden voor de kinderen. Niet alleen het
Sinterklaasfeest of het organiseren van de avondvierdaagse
en het Oranjefeest, maar koffiezetten voor een infoavond
hoort er bijvoorbeeld ook bij. Heel divers dus. Aangezien
mijn jongste het afgelopen schooljaar van school is gegaan
zal dit mijn laatste jaar bij de AC zijn.
Onze leerkrachten hebben er de afgelopen jaren veel
neventaken bij gekregen. De combinatie van deze taken
samen met het lesgeven is niet altijd even gemakkelijk. Om
ze hierin te ondersteunen zal ik vanaf 1 januari mij gaan
richten op de organisatie van de evenementen bij het
Kompas.
Organiseren zit in mij bloed. Ik heb jaren als manager in
verschillende damesmodezaken gewerkt en daarbij heb ik ook kleur/stijladvies gegeven.
Ik zie ernaar uit om met iedereen op een prettige manier samen te werken!
Nieuwsbrief Meppel Actief
Wij ontvingen een nieuwsbrief van Meppel Actief. Klik op hier om de nieuwsbrief te
lezen. Nieuwsbrief januari (meppelactief.nl)
Agenda
24 januari t/m
4 februari
2 februari

Afname Citotoetsen in groep 3 t/m 8.
Peutergym

In het swim2play rooster zijn deze week nog weer wijzigingen
gekomen (voor de groepen 2A en 2B). Klik op onderstaande
link voor de actuele planning
Het Kompas | Swim2play rooster 2021-2022 (kindcentrumhetkompas.nl)

Met vriendelijke groeten,
het team van Het Kompas.

