
 

 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Deze week was er 

weer voldoende te 

doen in en buiten 

onze school! Via 

Parro bent u van 

veel activiteiten 

binnen onze 

school op de 

hoogte gehouden. 

Zo was er 

onder andere de peutervoorstelling 

Floddertje afgelopen maandagavond en 

was er vandaag een voorstelling door de 

juffen van groep 1 en 2 voor deze 

groepen. 

Achter de schermen zijn we onder 

andere druk met het onderzoeken van de  

mogelijkheden voor de bemanning voor 

groep 1D, een groep die we per 1 maart 

hopen te starten voor de leerlingen die 

dan bij ons op school zullen gaan 

instromen.  
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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.  

 

 

- ... de aanmelding voor de proeflesmiddag op woensdagmiddag 15 februari om 

13.00 uur van Yuniors? Dit is een mogelijkheid voor geïnteresseerde leerlingen uit 

groep 6 (en eventueel groep 8). Tijdens deze middag kunnen leerlingen zelf 

ervaren of de werkwijze van Yuniors bij hen 

past. Via www.yuniors.nl kun je je inschrijven 

voor een motivatiegesprek. Aanmelding voor 

de proeflesmiddag kan via meester Reinier 

(r.v.putten@kindpunt.nl) tot uiterlijk volgende 

week vrijdag 10 februari.  
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Woensdag 8 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 week van 13 t/m 17 februari staan de 

verwijzingsgesprekken voor de groepen 8A, 8B en 8C 

op het programma. In de week erna staan de 

rapportgesprekken voor de overige groepen gepland.  

 

Inschrijving Parro, planning 

Via de Parro-app ontvangt u een uitnodiging voor deze 

gesprekken en kunt u zich inschrijven. Hiervoor 

hanteren wij de volgende planning. 

- De uitnodiging voor inschrijving voor de groepen 8 hebben de ouders inmiddels 

ontvangen. Inschrijven is mogelijk tot 10 februari.  

- De uitnodiging voor de inschrijving voor de rapportgesprekken voor de overige 

groepen gaat open op 10 februari om 17.00 uur voor gezinnen met meerdere 

kinderen bij ons op school. Voor gezinnen met één kind bij ons op school is 

inschrijven mogelijk vanaf maandag 13 februari om 8.00 uur. Inschrijven is voor 

alle gezinnen mogelijk tot vrijdag 17 februari.  

Wij ontvingen de nieuwsbrief van Meppel Actief van de maand januari van u. Via deze 

link kunt u deze vinden op de website van Meppel Actief.  

 

 

Vanaf februari werkt Theo Smit, naast Marije Boersma, als schoolmaatschappelijk werker 
op Het Kompas. Marije zal op maandagochtend op Het Kompas zijn en Theo op 
donderdag. Voor vragen of aanmeldingen zijn zij bereikbaar via de volgende e-
mailadressen: m.boersma@welzijnmw.nl en t.smit@welzijnmw.nl.  
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Meppel Actief 
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Geachte ouders en/of verzorgers, 

 

Op de school van uw kind(eren)wordt volgende week een 

inzamelactie gehouden. Daarover geven we graag wat 

informatie. 

 

Jurjen en Ruth Knot uit Meppel hebben 15 jaar geleden de 

Stichting Small Miracles opgericht. Zij hebben zich het lot van kansarme kinderen in Oekraïne 

aangetrokken en zijn nauw betrokken bij een christelijk kindertehuis, een middelbare school (Lyceum) en 

verschillende Roma-kampen in de Transkarpaten (west-Oekraïne). Jurjen en Ruth wonen met hun kinderen 

Rebekka en Hanna in het uiterste oosten van Hongarije en gaan van daaruit zoveel mogelijk naar Oekraïne. 

Ondanks de huidige oorlog is dat nog steeds mogelijk en daar zijn we God dankbaar voor. Onderwijs is 

immers ontzettend belangrijk om later een baan te kunnen krijgen en jezelf (en je gezin) te onderhouden. 

Hoewel er in dit gedeelte van Oekraïne geen directe oorlogsdreiging is, is er wel geregeld luchtalarm en 

leven de mensen dagelijks onder grote spanning, angst en onzekerheid over de toekomst.  

 

Het kindertehuis waar wij bij betrokken zijn, heet ‘De barmhartige Samaritaan’. De 90 meisjes van 0-18 

jaar die hier wonen, zijn afhankelijk van liefde en barmhartigheid van anderen. Er zijn ongeveer 20 

gehandicapte meisjes, van verschillende niveaus. Soms hebben de kinderen helemaal geen ouders meer, bij 

anderen kunnen ouders niet meer voor hun kind (eren) zorgen wegens ziekte, verslaving, gevangenisstraf. 

In dit huis worden ze liefdevol opgevangen. 

Vanwege de oorlog is de situatie ook daar extra gespannen, de leiding vraagt zich soms af of het 

kindertehuis wel in stand gehouden kan worden. Iedereen heeft wel familieleden war ze zich zorgen om 

maken. Ook zijn er zorgen over de veiligheid en de financiën. 

Small Miracles ondersteunt dit kindertehuis met kleding of speeltoestellen, een opknapbeurt voor de 

kamers, levensmiddelen, schoolspullen of andere dingen die nodig zijn. 

De stroomvoorziening is momenteel het grootste probleem. Er is maar 2x2 uur stroom overdag, dus wat 

een ellende met koken, de was, opladen van tablets en telefoons, computers, enz. Er is kortgeleden een 

grote generator aangeschaft, met steun uit Nederland, die echter wel 120 liter diesel per dag nodig heeft. 

En die diesel is dan ook weer flink duur… 

 

Wij hebben vanuit Meppel al enkele keren een transport verzorgd met levensmiddelen en andere artikelen, 

waarmee we hun lasten kunnen verlichten. We hebben Jurjen en Ruth gevraagd waar momenteel het meest 

behoefte aan is. In overleg met hen is het volgende lijstje samengesteld: 

tandpasta, tandenborstels, deodorant, shampoo, haarelastiekjes, haarborstels, paracetamol, sokken voor 

meisjes (nieuw), ondergoed voor meisjes (nieuw). 

 

We hopen dat u hiervan een of meer artikelen voor uw rekening kunt nemen. Houd u zich aub aan dit lijstje! 

Op school wordt deze actie met de kinderen besproken en krijgen ze een filmpje te zien over het 

kindertehuis. U kunt in de week van 13 februari spullen meegeven, de kinderen kunnen dit deponeren in 

dozen in de hal van de school. Op 1 maart gaat alles richting Oekraine! 

Mocht uw meer willen weten over onze stichting of een financiële bijdrage willen geven, ga dan naar 

www.small-miracles.nl  Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

Bestuur Small Miracles 

06-38370019 

 

 

 

 

Small Miracles 

http://www.small-miracles.nl/


Zin om wat leuks te doen op de vrije 

woensdagmiddag? Op woensdag 8 februari van 14:00 

tot 15:30 uur organiseren studenten van Drenthe 

College Meppel in samenwerking met Bibliotheek 

Meppel een leuke interactieve voorleesmiddag voor 

kinderen van 4 tot 6 jaar. Tussen het voorlezen door is 

er wat te drinken en wat lekkers voor de kinderen.  

Met behulp van handgemaakte popjes worden 5 

verschillende prentenboeken voorgelezen. De titels 

die aan bod komen zijn: 

- Max en de Maximonsters  

- Paddington in de tuin 

- Ik wil vlechten! 

- Winnie de Poeh in Lolliefantenland 

Wat is interactief voorlezen? 

Interactief voorlezen is een manier om kinderen te betrekken bij het voorlezen. Dit doe je 

door vragen te stellen, de kinderen spontaan te laten reageren op de prenten en het verloop 

van het verhaal. Kijken, luisteren en nadoen zorgt zo voor meer leesplezier en is 

bovendien ook nog eens goed voor de woordenschat! Meedoen aan de voorlees carrousel 

is gratis, aanmelden is niet nodig. Tot woensdag 8 februari!  

 

 

In groep 3 kunnen alle leerlingen nu zeggen dat ze alle 

letters hebben geleerd! De lettermuur is helemaal gevuld! 

Heel knap! Meester Hans heeft vanmorgen aan alle 

leerlingen in groep 3 het letterdiploma overhandigd!  

Er kan nu volop gelezen worden door de leerlingen.  

 

 
  

 

 

Letterdiploma 

Voorleescarrousel door studenten Drenthe College en Bibliotheek Meppel 



Deze week weer een 

aantal geslaagden voor 

de typecursus!  

Goed gedaan! 

Gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07-02   Weekopening groep 8C 

08-02   Peuterdans 

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

14-02   Weekopening groep 5A 

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

21-02   Weekopening groep 4C 

24-02   Weekopening groep 1C 

24-02   Leerlingenpanel 

29-03   Studiedag Team  

    (de leerlingen zijn de hele dag vrij) 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

 

 

Agenda 

Geslaagden typecursus 


