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Ook deze week was het weer een uitdaging voor de directie
Deze week:
Bijbelverhalen
om alle klassen te bemannen. Volgens berichtgeving van
Schoolfruit
RTV Drenthe deze week zit een kwart van de Drentse leraren
Weekopening
Reminder – Denkt u aan….
thuis met corona. Bij ons op school hebben we daar in
Parro
mindere mate ook mee te kampen. We prijzen ons gelukkig
Vanuit Kindpunt Zuid
Informatie m.b.t. parkeren 16 + 17 febr.
met de goede wil en flexibiliteit van onze collega’s waardoor
Meppel City Run- SNS Kidsrun
we veel klassen onderwijs op school kunnen blijven bieden.
Junior Energiecoach, hoe bespaar ik
energie?
In de afgelopen week hebben 2 klassen een dag thuisGeslaagden Typecursus
Ouderpanel
onderwijs gehad. Één klas met instructie van de leerkracht
Agenda
vanuit huis, de andere klas met thuiswerk dat zelfstandig
gemaakt kon worden. In de komende week zijn de rapporten verwijsgesprekken. Voor de planning van deze gesprekken gebruiken wij voor het eerst
Parro. Elders in deze nieuwsbrief leest u hierover meer.
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
Aanstaande dinsdag wordt bij ons de schoolfruitlevering met peer,
peen en appel verwacht. De leerlingen kunnen hier weer van
genieten op woensdag, donderdag en vrijdag.
Weekopening
Deze week heeft juf Dirma met haar groep 3C de
weekopening gehouden voor alle groepen 3.
Volgende week zal juf Britt met groep 2A de
weekopening verzorgen. In verband met de
geplande swim2play-les zullen zij maandag hun
weekopening vieren met de groepen 2. Helaas
kunnen er door de huidige coronamaatregelen nog
geen ouders bij aanwezig zijn. Wel zal er gefilmd
worden en zullen deze beelden later gedeeld
worden met ouders.
Reminder – Denkt u aan…..
- de bestelling van de schoolfoto’s op photolecole.nl?
- de ‘moet ik in quarantaine tool’ wanneer u hierover twijfelt (nieuwsbrief 20)?
- de receptenwedstrijd ‘Kindermenu 2.0’ (nieuwsbrief 17)? Uiterlijk 1 maart.
- de jaarlijkse ‘open dag’ van onze school a.s. woensdag 16 februari (nieuwsbrief 20)?
Met behulp van dit filmpje krijgt u een indruk van de school.
Parro
Het plannen van de rapport- en verwijsgesprekken verloopt voor het eerst via Parro. Deze
app die we graag willen gebruiken om informatie te delen met ouders maakt het mogelijk
dit te doen. Maar alle begin is moeilijk.
Zo hebben wij ervaren d at het niet
helemaal goed is gegaan met de
mogelijkheid om ‘grote gezinnen’ (lees:
gezinnen met meer dan 2 kinderen bij
ons op school) eerder in te laten
schrijven. Wij gaan onderzoeken hoe dit
is gegaan en hoe dit de volgende keer anders kan of gecommuniceerd moet worden. Ook
lopen wij tegen enkele problemen aan die voor een enkele ouder gelden. Ook deze
proberen wij (in overleg met de ontwerpers van de app) op te lossen. Dus wanneer u
problemen ervaart met de app, laat het ons dan via de groepsleerkracht van uw kind(eren)
weten.

Vanuit Kindpunt Zuid

______________________________________________________________________

Op de peutergroep zijn wij aan het werk rondom
het thema Winter.
De peuters spelen zoals je kan zien op de foto`s
met natuurlijke materialen zoals hout, dit is een
mooi natuurelement die je binnen heel goed kan
toepassen. De kinderen maken met plezier en
fantasie de mooiste Winter creaties! Dit is een
mooi voorbeeld hoe Reggio wordt toegepast bij
ons op de peutergroep.

Informatie m.b.t. parkeren 16 + 17 febr.
Aanstaande woensdag en donderdag (16 en 17 februari) zijn er bij onze buren van OBS De
Sprinkels lessen i.h.k.v. Streetwise. Hiervoor gebruiken zij de atletiekbaan en daardoor is
deze op deze dagen (voor een deel) afgezet. Wellicht kunt hier rekening mee houden bij
het halen en brengen van uw kinderen.
Meppel City Run – SNS Kidsrun
Op 22 mei vindt de Kidsrun van de
Meppel City Run plaats. Wij ontvingen
hierover een mail van de organisatie.
Informatie over de Meppel City Run
vindt u op Meppel City Run – Meppel.
Informatie over de SNS Kidsrun in het
bijzonder vindt u op SNS Kidsrun – Meppel City
Run.

Inschrijven kan op deze sites.

Junior Energiecoach, hoe bespaar ik energie?
Bespaar energie én geld met een superleuk spel.
‘Welke apparaten slurpen de meeste stroom?’ En: ‘Hoeveel lampen branden er in huis?’
Een paar van de vragen die aan de orde komen in het spel Junior Energiecoach. Door
leerzame challenges, puzzels, experimenten en winacties ontdekken kinderen en ouders
via dit spel waar ze in huis energie kunnen
besparen.
Deelname is gratis
Gemeente Meppel daagt gezinnen uit, 5 weken
lang, 15-30 minuten per week om thuis energie
te besparen. Deelname is gratis! Duurzaamheid
is een belangrijk thema voor de gemeente
Meppel. De gemeente vindt het belangrijk om
inwoners en kinderen daarbij te betrekken.
Schrijf je nu in!
De volgende ronde start op 4 maart. Doe je mee? Inschrijven kan tot en met 27 februari.
Kijk voor meer informatie, inschrijven en een voorproefje op de website van Junior
Energiecoach.
Nieuwe geslaagden voor de typecursus
Deze week zijn er weer veel leerlingen geslaagd voor
hun typecursus. Hier zullen zij veel profijt van hebben in
groep 8 en het voortgezet onderwijs. Maar natuurlijk
ook tijdens hun vervolgopleidingen en in hun werkzame
leven.
Er wordt nog t/m donderdag
31 maart na schooltijd
geoefend door de leerlingen
die ook graag hun diploma
willen halen. Dat betekent
nog 6 weken hard oefenen!

Ouderpanel
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u een ‘kort verslag’ van het gehouden ouderpanel van
vorige week beloofd. Achteraf blijkt het toch lastig om e.e.a. kort weer te geven. Daarom
zullen wij het uitgebreidere verslag op korte termijn met u delen via Parro.
Agenda
14-17 februari
14 februari
16 februari
19-27 februari

Voortgangsgesprekken groep 1 -7
Verwijzingsgesprekken groep 8
Weekopening groep 2A
Peutergym
Voorjaarsvakantie

2 maart

Peutergym

Met vriendelijke groeten,
het team van Het Kompas.

