
 

 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Aanstaande maandagavond wordt de voorstelling 

Floddertje bij ons op school opgevoerd. U bent van 

harte welkom met uw peuter of kleuter. Zie voor 

meer informatie de flyer onderaan deze nieuwsbrief.  

In deze nieuwsbrief leest u onder andere dat één van 

onze klassen binnenkort op de televisie te zien is in 

een programma van de KRO-NCRV. Want 

boswachter Tim was deze week op bezoek.   

In verschillende groepen wordt de week en 

volgende week (meer dan in andere weken) 

voorgelezen in het kader van de landelijke 

‘voorleesdagen’. In enkele klassen mochten de 

leerlingen zelfs in hun pyjama of onesie op 

school komen. Deze weken worden eveneens 

de toetsen van het leerlingvolgsysteem 

afgenomen (ook wel de Cito-toetsen).  

De schoolkerkdienst die gepland stond voor 

aanstaande zondag gaat niet door. Voor de 

coronapandemie hadden we als school jaarlijks 

een kerkdienst samen met een kerkelijke 

gemeente in Meppel. Wij wachten af of wij 

volgend jaar deze traditie weer op kunnen pakken.  
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In de periode t/m 17 februari werken we vanuit de methode Trefwoord in het thema 

‘Angst’.  

Over angst die je klein maakt en angst die 

je sterk  

maakt. Over het geloof dat goede en mooie 

dingen mogelijk zijn en over vertrouwen als 

tegenhanger van angst.  

Vanuit de bijbel komen de verhalen van de 

storm op het meer (Marcus), de 

Barmhartige Samaritaan (Lucas), Jezus 

loopt over het water, vogels die zich niet 

druk maken en vraag en er zal je gegeven 

worden (alle drie uit Matteüs) verteld.  

 

De volgende weekopening staat gepland op 7 februari en wordt gedaan door groep 8C van 

juf Doortje.  

 

Woensdag 1 februari 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 maand februari staan de rapport- en 

verwijzingsgesprekken weer gepland. De 

verwijzingsgesprekken staan gepland van 13-16 februari 

en de rapportgesprekken staan gepland in de week 

daarna (20-23 februari). Bij deze gesprekken 

verwachten wij dat van elke leerling minimaal één 

ouder aanwezig is.  

In de komende weken zult u via Parro een uitnodiging 

ontvangen om u in te kunnen schrijven voor de gesprekken.  

 

Bijbelverhalen 

Peutergym 

Weekopening 

Rapport- en verwijzingsgesprekken 



Aanstaande dinsdag is de tweede 

informatieavond van Yuniors, deze keer in 

‘De Spil’ (voorheen de Oosterboerschool).  

Deze avond is vooral bedoeld ouders van een 

kind in groep 6 of groep 8, maar natuurlijk is 

elke geïnteresseerde ouder welkom. Opgave 

is niet nodig.  

 

Doelgroep 

Tijdens de vorige informatieavond werden 

goede vragen gesteld, o.a. gericht op de 

doelgroep. Deze is breder dan mensen soms denken bleek tijdens deze avond. 

Geschiktheid wordt niet alleen bepaald door niveau, maar ook door motivatie voor het 

leren en werkwijzen om je nieuwe informatie eigen te maken.  

 

Tijdens de proeflesmiddag op woensdagmiddag 15 februari om 13.00 uur kunnen 

leerlingen zelf ervaren of de werkwijze van Yuniors bij hen past. Via www.yuniors.nl kun 

je je inschrijven voor een motivatiegesprek. 

Gisteren is boswachter Tim (bekend van tv) 

op bezoek geweest bij groep 3A, omdat hij 

bewegend leren én buiten leren leuk en 

belangrijk vindt. In onze groepen 3 wordt 

elke vrijdag in de vorm van ‘doe-vrijdag’ 

buiten gewerkt aan de doelen van de week. 

Dit was boswachter Tim ter ore gekomen. Juf 

Esther de Boer is afgelopen jaar namelijk 

buitenlesleerkracht van Drenthe geworden.   

Gisteren is met groep 3A een item opgenomen dat binnenkort te zien is bij KRO-NCRV 

op NPO2 in het programma Binnenstebuiten (BinnensteBuiten | Jouw dagelijkse inspiratie voor binnen & 

buiten (kro-ncrv.nl)).  

  

Informatieavond Yuniors – proeflesmiddag 
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Op 24 februari 2023 is het alweer meer dan een jaar 

geleden dat Rusland Oekraïne is binnengevallen. 

Sindsdien lijden miljoenen Oekraïners aan de gevolgen 

van het geweld dat maar niet lijkt te stoppen. De winter 

en het gebrek aan stabiele energievoorzieningen maken 

het leed alleen maar erger. Om deze reden blijven de 

vrijwilligers van 'Meppel helps Ukraine' zich inzetten. 

Het netwerk heeft sinds 2022 8 vrachtauto's vol met 

medische hulpmiddelen, voedsel, kleding en vele 

andere materialen naar Oekraine gestuurd. De 

vrijwilligers van 'Meppel helps Ukraine' werken hierbij 

nauw samen met andere initiatieven uit de omgeving (Friesland, Elburg). Daarnaast 

springen ook bedrijven, kerkgemeenschappen en scholen bij.   

 

 

In de eerste week van februari vindt er in Meppel en directe omgeving een grote 

inzameling plaats. Op vrijdag 27 januari vindt u vrijwilligers bij de Jumbo 

Rembrandtplein en op zaterdag 28 januari bij de Albert Heijn Elzinga in Oosterboer. 

Ook kunt u in de periode van dinsdag 31 januari tot zaterdag 4 februari spullen in 

komen leveren bij kerkelijk Centrum De Samenstroom aan de Groenmarktstraat 2. (‘s 

avonds tussen 19.00 en 21.00 uur en op zaterdagochtend van 09.00 tot 13.00 uur).  

Daarnaast kunt u ook goederen afleveren bij de Aalbersestraat 2 (Haveltermade), 

Brandenmaat 80 (Oosterboer), Jan Mankeshof 75 (Koedijkslanden) en Tuinweg 22 

(Westerstouwe). Op al deze 4 adressen kunt u van 31 jan tot 3 feb 's avonds van 18.30 

tot 20.30 terecht.   

Goederen waar behoefte aan is : 

● Houdbaar voedsel (pasta, soep, broodvervangers, houdbare melk, aardappelpuree 

etc). 

● Kaarsen 

● Winterkleding (incl. schoenen) 

● Dekens & dekbedden ed. 

● Hygiëne producten voor jong en oud (luiers, zeep, tandpasta, verbanden etc). 

 

Verzoek is om de spullen zoveel mogelijk in stevige (bananen)dozen of tassen aan te 

leveren. Bij voorkeur voorzien van (engels) inhoud opschrift. Wilt u iets bijdragen en kunt 

u iets missen?? Kom dan naar een van de bovengenoemde locaties. Heeft u iets bijzonders, 

waarvan u denkt dat het ook nuttig kan zijn, neemt u dan contact op met 

action4ukraine@yahoo.com. Uiteraard is een geldelijke donatie (o.a. voor transportkosten) 

ook van harte welkom, dit kan bij ieder inzamelpunt.  

De voortgang van de actie zal te volgen zijn via facebook: 'Meppel helps Ukraine'. We 

hopen op uw steun, want alleen samen kunnen we het verschil maken!  

 

 

Inzamelingsactie Oekraïne 

mailto:action4ukraine@yahoo.com


30-01   Peutervoorstelling Floddertje  

31-01   Informatieavond Yuniors De Spil, Oosterboer 

01-02   Peutergym 

13-02 t/m 16-02 Verwijzingsgesprekken, groepen 8A, 8B en 8C 

20-02 t/m 23-02 Rapportgesprekken overige groepen 

29-03   Studiedag Team  

    (de leerlingen zijn de hele dag vrij) 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

 

 

Agenda 


