
 

 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),     

 

Al weer de tweede nieuwsbrief van dit nieuwe 

schooljaar. Deze week stelt weer een nieuwe collega 

zich aan u voor in deze nieuwsbrief.  

Ook leest u in deze nieuwsbrief een oproep van juf 

Loes over het schoolkoor dat weer gaat starten! 

In de afgelopen week heeft u via Parro de 

informatiefilmpjes van de verschillende groepen 

mogen ontvangen. Wij hopen dat u ze hebt bekeken 

en dat het u veel informatie hebt ontvangen. In de 

afgelopen week hebben ook de ouder-

vertelgesprekken plaats gevonden. Veel ouders 

hebben hiervan gebruik gemaakt.  

 

Open middag 

Wij willen u erop wijzen dat in de week van 19 september de ‘week van het Kindcentrum’ 

op het programma staat. We willen alvast met u delen dat wij op Het Kompas een ‘open 

middag’ houden op donderdag 22 september van 13.00 – 17.00 uur voor mogelijk nieuwe 

ouders. Wanneer u familie, kennissen of buren hebt die een schoolkeuze moeten maken, 

wilt u hen hier dan op wijzen? Alvast bedankt. 
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Volgende week starten we met het thema ‘Zoektocht’. 

Het leven als een zoektocht. Over doorzetten, omgaan 

met veranderingen en tegenslagen. Ontdekken wat je 

belangrijk vindt en waar je van droomt. De 

bijbelverhalen van Abraham (Genesis 11 t/m 15) 

worden behandeld.  

 

Met ingang van dinsdag 20 september starten wij weer 

met de weekopeningen op dinsdagochtend.  

 

 

- Het invullen van de vragenlijst inventarisatie 

hulpouders? Hierover heeft u deze week een email 

ontvangen.    

- Uw aanmelding als vrijwilliger voor de 

schoolbibliotheek op de maandagmiddag in de 

oneven weken (13.00 – 14.30 uur)? 

- Het wijzigen van de  privacy-voorkeuren in Parro 

wanneer u dat wilt (zie nieuwsbrief 1)? 

- Uw aanmelding als nieuw lid of als penningmeester 

van de AC (ackindcentrumhetkompas@kindpunt.nl)? 

 

Door de vele enthousiaste reacties van de leerlingen van het schoolkoor heb ik besloten 

dinsdag 20 september weer te starten met het Kompaskoor!!  

Om 14.30 uur kunnen de leerlingen 

die mee willen doen naar het 

speellokaal (tegenover de 

kleuterlokalen) komen waar we 

eerst wat drinken en eten. Dit wordt 

door school verzorgd. Daarna gaan 

we weer heerlijk zingen! Nieuwe 

leerlingen kunnen zonder opgave 

meedoen. Natuurlijk in overleg met 

ouders. Het is wel de bedoeling dat 

kinderen zich voor langere tijd verbinden zodat we met elkaar kunnen bouwen aan een 

repertoire of oefenen voor een optreden.  

Ik heb er weer zin in!!! Met vriendelijke groet van juf Loes. 

Reminder – Denkt u aan….. 

Het schoolkoor gaat weer starten!! 

Bijbelverhalen 
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Beste ouders / verzorgers,  

Na een eerste opstartweek is het schooljaar na week 2 echt begonnen. We hopen dat jouw 

kind / kinderen goed geland zijn en – nog mooier –  zin in het nieuwe schooljaar hebben. 

Als medezeggenschapsraad hebben we bepaalde wettelijke advies- en 

instemmingsrechten, maar haast belangrijker is dat we een serieuze gesprekspartner van de 

school willen zijn. Als vertegenwoordigers vanuit het personeel en ouders geven wij 

gevraagd en ongevraagd advies, delen complimenten uit en zijn waar nodig ook kritisch. U 

kunt ons helpen bij ons werk! Voorzie ons van informatie die van belang is om te delen.  

We hebben als MR geen Instagram of Twitter account maar wel een heus mailadres. Wil 

je iets delen, mail ons mzrkchetkompas@kindpunt.nl of schiet ons aan.  

  

De Medezeggenschapsraad van Het Kompas 

Kevin van der Waard, Martine Visser, Martin Wering en Fokko Oldenhuis 

(oudergeleding) 

Evelien Blokzijl, Simone van den Boogaard, Dirma Westera en Bas Huisman 

(personeelsgeleding)  

Wij ontvingen bericht van de werkvoorbereider van Otten Infra i.v.m. werkzaamheden aan 

de Zuiderlaan. Zie onderstaande kaarten voor de exact informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In verband met de geplande studiedag voor alle 

leerkrachten van onze stichting gaat de geplande 

peuterdans op 14 september niet door. Uiteraard bent 

u op 21 september weer van harte welkom! 

 

Stremming Zuiderlaan  
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Peuterdans op 14 september gaat niet door 
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Wanneer uw kind(eren) naar school gaan, wordt er soms veel 

van u als ouder(s)/ verzorger(s) gevraagd. Ook financieel. 

Dat is niet voor elk gezin even gemakkelijk. Daarom willen 

wij u wijzen op het bericht hiernaast van Kindsupport 

Meppel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Rozanne Seegers-Keizer. Ik woon in Koekange met 

mijn man Oscar, dochter Lieke (13 jaar), zoon Jeroen (11 

jaar) en hond Rico. Naast mijn werk hou ik van wandelen, 

spelletjes doen, winkelen, lezen en bakken. Ik ben leerkracht 

van groep 5A op donderdag en vrijdag en op maandag val ik 

in waar nodig. Na jaren gewerkt te hebben als administratief 

medewerkster ben ik in 2017 de tweejarige PABO gaan 

doen. In het laatste jaar heb ik stagegelopen bij Obs de 

Schuthoek in Hoogeveen en daar kon ik blijven. Ik heb daar 

lesgegeven aan groep 1/2, 3 en 4. Omdat ik wel graag in 

Meppel wil werken (en) met iets oudere kinderen, heb ik 

gesolliciteerd bij het Kompas. Ik heb al een erg leuke start 

van het schooljaar gehad met de kinderen en het team en heb 

veel zin in het (de) verdere schooljaar (jaren).  

 

14-09   Studiedag stichting Kindpunt, leerlingen vrij. 

14-09   Peuterdans 

19-09 t/m 23-09 Week van het Kindcentrum 

19-09   Inloopmoment voor ouders (14.30 uur) 

20-09   Weekopening 8Y (de eerste van het jaar) 

21-09   Inloopmoment voor ouders (12.15 uur) 

21-09   Peutergym 

22-09   ‘Open Middag’ 13.00 – 17.00 uur.  

 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 
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