Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
In de afgelopen week hebben de eerste groepen hun les
‘swim2play’ gehad. Tot aan de zomervakantie zullen alle
groepen een periode van 5 weken naar het zwembad gaan om
deze lessen te volgen. De groepen 7 hebben deze week een
gastles gehad in het kader van techniek.
Deze week hebben wij (soms met kunst- en vliegwerk)
onderwijs kunnen bieden aan vrijwel alle klassen. Één
bovenbouwgroep heeft de helft van de week thuisonderwijs
gehad. Als je door de gang bij de klaslokalen langs liep zag je
een wisselend beeld. De meeste klassen waren nagenoeg
compleet, in andere klassen miste een groot deel van de
leerlingen. Wij verwachten dat dit de komende weken nog
wel zo blijft en hopen alle groepen te kunnen blijven
bezetten. Wanneer dit niet lukt, zullen wij dit tijdig
communiceren.
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Bijbelverhalen
De komende weken (tot de voorjaarsvakantie) 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.

We gebruiken daarvoor de volgende verhalen uit de 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 bleekselderij, sinaasappel en
peer geleverd krijgen.
Dat wordt weer smullen op woensdag, donderdag en vrijdag!

Weekopening
Deze week heeft meester Arjan met zijn groep 5B de weekopening verzorgd aan alle
leerlingen van de groepen 5. We zijn blij dat we weer met de gehele jaargroep een
weekopening kunnen en mogen vieren. De ouders van groep 5B hebben de opname
hiervan al ontvangen.
De komende week zal juf Petra met haar groep 3C de weekopening verzorgen voor de
groepen 3.
Rekening houdend met de geldende coronamaatregelen kunnen er helaas geen ouders bij
de weekopening aanwezig zijn.
Moet ik in quarantaine?
Regelmatig worden wij gebeld met de vraag of een leerling in bepaalde gevallen (bijv.
corona in het gezin) wel naar school mag. Wij helpen u graag, maar baseren ons antwoord
op onderstaande tool. Bij twijfel kunt u ook thuis invullen.
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 – herhaling
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. U kunt dit inzien en eventueel wijzigen in het tabblad
‘instellingen’.
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)).
Belangrijk:
De voortgangs- en verwijzingsgesprekken worden gepland via de Parro-app. Dus wanneer
installeren nog niet gelukt is, wilt u het deze week nog doen? Er zijn voor u geen kosten
verbonden aan deze app. Die heeft de school al betaald.
Gastles techniek
Deze week hebben de groepen 7 een gastles gehad van meester Tom van technics4U.
Twee leerlingen uit groep 7B schrijven daarover (met foto’s uit groep 7C):
De man die de techniek les gaf stelde zich vriendelijk voor
zijn naam was Tom.
Nadat hij zich had voorgesteld vertelde hij dat er ook veel
techniek in helmen zit.
Hij had daarvoor een brandweerhelm meegenomen.
En hij had foto’s van een helm voor een straaljager waar
heel veel gadgets in zaten.
Daarna was er een quiz en toen deden we jongens tegen de
meisjes het eindigde gelijk.
Toen gingen we filmpjes kijken het waren verschillende
beroepen die veel dingen deden met techniek. Het eerste filmpje
ging over het marineschip Zeeland.
Het tweede filmpje ging over hoe hartstoornissen met een buisje
waar een camera in zat en een brander. het derde filmpje ging over een straaljager die de
F35 heette. En op het eind deden we een kahoot.
Open dag
Woensdag 16 februari is onze jaarlijkse open dag van de
scholen van Kindpunt. Door de pandemie zal deze anders
verlopen dan voorheen.
U krijgt al een indruk van ons kindcentrum met behulp van
dit filmpje.
Tevens kunt u, via deze link , een kijkje nemen in groep 1
en/of groep 2.

Maar echt een kijkje nemen en sfeer proeven, is natuurlijk veel leuker en ook mogelijk.
Neem gerust telefonisch (0522-799199) contact met ons op of per mail
(directiekchetkompas@kindpunt.nl). We maken dan met u een afspraak op een moment
waarop het u (en ons) schikt. U bent van harte uitgenodigd!
Op afspraak kunnen wij zo van elke dag een ‘open dag’ maken.
Groepen 1 en 2 – een kijkje nemen
Ook voor de ouders van kinderen in de huidige kleutergroepen kan deze link betekenisvol
zijn. Tijdens de pandemie mochten/mogen ouders nog niet in school komen volgens de
richtlijnen van de overheid (tenzij er een dringende noodzaak is).
We begrijpen dat dit voor ouders best wel lastig is. Je bent zo benieuwd naar de klas
waarin je kind zit; wat er allemaal in die klas gebeurd en hoe het wordt georganiseerd.
Wellicht kan uw zoon/ dochter thuis e.e.a. nog eens ‘extra goed’ uitleggen als u samen een
kijkje neemt in een groep 1 of 2.
Waterpolotoernooi - reminder
Wij ontvingen een reminder voor een waterpolotoernooi.
Hierover heeft u in nieuwsbrief 18 meer kunnen lezen.
Opgave kan nog tot volgende week vrijdag 11 februari om 12.00
uur.
U kunt alle nieuwsbrieven terugvinden op onze website.
Nieuwsbrief GGD Drenthe voorleesdagen
Als bijlage vindt u bij deze nieuwsbrief een nieuwsbrief van de GGD
Drenthe m.b.t. de voorleesdagen. Hierin o.a. een Prentenboek Top Tien voor
kinderen van 0-6 jaar.
Scala
Een creatief voorjaar bij Scala
Scala Centrum voor de Kunsten is weer open! Alle
lessen muziek, dans, theater en beeldende kunst
kunnen weer volop doorgaan.
Binnenkort starten er bij Scala Meppel enkele
nieuwe, beeldende cursussen, voor kinderen die
graag creatief bezig zijn. Op 9 februari start er een
nieuw cursusblok
Tekenen en meer, voor kinderen van 8-12 jaar. In 6
lessen leren de kinderen alles over portrettekenen. In het blok dat start op 30 maart leren
ze alles over de werkwijze van beroemde kunstenaars.
Voor de allerkleinsten start op 7 maart het Kleuteratelier. In 6 lessen gaan de kinderen met
diverse materialen aan de slag. Meer info over deze, of andere lessen en cursussen van
Scala via ontdekscala.nl

Kennismakingsles golfclub
Onderstaand bericht ontvingen wij van de golfclub in
Tiendeveen. Een leuk idee voor een uitje?
Hiermee laten wij u weten dat in de
aanstaande krokusvakantie op zaterdag 26 februari
tussen 12.00 en 13.30 uur Golfclub Martensplek uw
leerlingen de kans biedt kennis te maken met de
golfsport. Zie hiervoor ook het bericht op de site van de
club. Deze kennismakingsdag vindt plaats op Golfbaan
Martensplek, Haarweg 22, Tiendeveen.
U kunt zich hiervoor inschrijven op dit emailadres:
receptie@martensplek.nl of bellen naar de receptie 0528
33 15 58
Ouderpanel
Afgelopen woensdag heeft het ouderpanel plaatsgevonden. Samen met de aanwezige
ouders is gesproken om de invloed welke de pandemie op het kind, het gezin en de school
heeft (gehad).
In de nieuwsbrief van volgende week treft u een kort verslag aan.
Agenda
7 februari
8 februari
9 februari
14-17 februari
19-27 februari

Spreekuur directie 8.30 – 9.30 uur.
Weekopening groep 3C
Peuterdans
Voortgangsgesprekken groep 1 -7
Verwijzingsgesprekken groep 8
Voorjaarsvakantie

Klik op onderstaande link voor het actuele Swim2playrooster.
Het Kompas | Swim2play rooster 2021-2022 (kindcentrumhetkompas.nl)
Met vriendelijke groeten,
het team van Het Kompas.

