
 

 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Ook deze week was er weer veel te doen in en 

rondom de school. Dit varieerde van 

stadsbussen op het schoolplein tot een bezoek 

van één van de groepen aan een supermarkt. 

Achter de schermen zijn de collega’s druk met 

het maken van de rapporten. Hierover leest u in 

deze nieuwsbrief meer.  

In een eerdere nieuwsbrief hebben we gemeld 

dat juf Esther de Boer met groep 3A op de 

landelijke televisie zal komen. Deze uitzending is op donderdag 23 februari om ongeveer 

19.00 uur bij het programma Binnenstebuiten op NPO2.  

De directie is de laatste weken druk bezig met het invullen van enkele vacatures na de 

voorjaarsvakantie. Met ingang van 1 maart starten wij met een instroomgroep (groep 1D). 

Daarnaast heeft juf Carmen (groep 1C) elders een baan gevonden en heeft juf Petra 

Wormhoudt (groep 5C) in verband met persoonlijke omstandigheden haar baan opgezegd.  

Met het nodige puzzelwerk en behulp van enkele collega’s die parttime werken en bereid 

zijn extra te werken is het plaatje weer rond. De betrokken groepen worden hierover in de 

loop van volgende week geïnformeerd.  

In deze nieuwsbrief (nogmaals) speciale aandacht voor de actie van Small Miracles 

waarover u meer hebt kunnen lezen in nieuwsbrief 20. Vandaag wordt in alle klassen een 

filmpje getoond over deze actie en in deze nieuwsbrief vindt u een link naar dit filmpje.  

  

Nieuwsbrief 21 
10-02--2023 

 

Deze week: 

Bijbelverhalen 

Weekopening 

Reminder – denken u en jij aan…. 

Peutergym 

Rapporten 

Even voorstellen 

Voetbaltoernooi 

Open Dag – 22 februari 

Informatieavond voeding en beweging 

Agenda 



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.  

 

Deze week heeft juf Doortje met groep 8C de 

weekopening verzorgd voor de groepen 8 en de 

ouders (zie foto hiernaast). Aanstaande dinsdag 

15 februari zal groep 5A met juf Monica de 

weekopening verzorgen.  

 

1. …inschrijven voor de rapportgesprekken (nieuwsbrief 20)? 

2. … de actie van Small Miracles (nieuwsbrief 20)? 

Vandaag is in alle groepen een filmpje vertoond. Kijk op deze link om het filmpje 

zelf te bekijken. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

tandpasta, tandenborstels, deodorant, shampoo, haarelastiekjes, 

haarborstels, paracetamol, sokken voor meisjes (nieuw), ondergoed voor 

meisjes (nieuw). 

 

Bijbelverhalen 

Weekopening 

Reminder – Denken u en jij aan… 

https://youtu.be/P3scnrWtaXk


 

Woensdag 15 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).   

 

 

Rapportgesprekken 

Over twee weken krijgen alle leerlingen een rapport mee. In dezelfde week verwachten wij 

alle ouders op school voor de rapportgesprekken (m.u.v. de groepen 8A, 8B en 8C, deze 

zijn volgende week al). De uitnodigingen ontvangt u één dezer dagen (zie nieuwsbrief 20). 

 

Aanpassingen in de rapporten 

De afgelopen periode hebben we met alle groepen kritisch gekeken naar de rapporten. Als 

gevolg hiervan hebben we enkele aanpassingen in het rapport gedaan, omdat wij van 

mening zijn dat deze een verbetering zijn voor de rapportage van de voortgang van uw 

kind(eren). Wanneer u goed kijkt en vergelijkt zult u ze opmerken. Eventuele vragen 

hierover kunt u stellen aan de groepsleerkracht(en).  

 

Rekenen (van onze rekencoördinatoren juf Esther v/d Meer en meester Kjelt) 

Zoals u wellicht weet, maken we sinds dit schooljaar 

gebruik van een nieuwe rekenmethode: Getal & 

Ruimte Junior. Nu we een aantal maanden met deze 

methode werken, ervaren we de vele voordelen van 

deze overstap. Naast alle positieve ervaringen, zijn er 

ook punten die nog wat meer aanpassingstijd vragen. 

Op voorhand waren we ons bewust van het niveau van 

het leerstofaanbod, welke een stuk hoger ligt dan bij de 

vorige methode. Gevolg hiervan is dat nog niet alle 

kinderen werken op het vereiste rekenniveau. Hiervoor 

is de tijd simpelweg te kort geweest. Helaas komt dit 

tot uiting bij de resultaten van de methodetoetsen. 

Deze vallen bij bepaalde leerlingen lager uit dan je op basis van eerdere toetsgegevens én 

kennis van de betreffende leerling zou mogen verwachten. We hebben er om die reden 

voor gekozen een tijdelijke aanpassing te doen in het bepalen van het rapportcijfer. Hoe dit 

rapportcijfer tot stand is gekomen, zal worden uitgelegd door de groepsleerkracht van uw 

kind(eren).  

 

Peutergym 

Rapporten  



Even voorstellen vanuit het jongerenwerk... 

Mijn naam is Monique Kaasjager, ben 38 jaar en woonachtig in Meppel met mijn man en 

4 kinderen. Sinds Januari ben ik de nieuwe jongerenwerker van Meppel.  

Je zult mij vooral tegenkomen in de wijk Koedijkslanden, Oosterboer en Nijeveen. 

Ik zal mij gaan richten op de bovenbouw van het basisonderwijs. Ik sluit aan bij 

pauzemomenten op de scholen, om even een gezellig praatje te maken en om zichtbaar te 

worden voor de jongeren. Daarnaast organiseer ik ook leuke gerichte activiteiten en 

workshops voor de groepen 7 en 8. 

 

Het vak jongerenwerk. 

Vaak is het vak jongerenwerk niet duidelijk of onbekend, daarom leg ik uit wat het vak 

inhoudt.  

Professionals in het jongerenwerk nemen een stevige positie in binnen de pedagogische 

infrastructuur van een wijk of buurt. Jongerenwerkers focussen zich op de begeleiding van 

jongeren van 10 tot 27 jaar die steun nodig hebben bij het volwassen worden. 

Jongerenwerkers spreken de taal van jongeren en van de buurt, stimuleren hun 

persoonlijke én sociale ontwikkeling, behartigen hun belangen en geven grenzen aan. 

Jongerenwerk is daarmee een instrument om kwetsbare jongeren de kans te geven op te 

groeien tot betrokken, actieve en zelfstandige volwassenen. Jongerenwerkers bieden 

laagdrempelige ondersteuning aan jongeren in hun ontwikkeling.  

We doen dit door contact te maken, te signaleren, motiveren, opvoeden en activeren. 

Daarbij werken jongerenwerkers met diverse partners samen, zoals ouders, scholen, 

Meppel actief,  jeugdhulp, wijkteams en politie. Jongerenwerkers organiseren veelzijdige 

activiteiten: van een speurtocht tot een straatvoetbaltoernooi, van voorlichting over drugs 

en alcohol tot het ondersteunen van een initiatief. Jongeren krijgen de kans hun talenten te 

ontwikkelen, waarbij de nadruk ligt op wat zij kunnen, in plaats van op wat er fout gaat. 

De rode draad is altijd de persoonlijke vorming van de jeugd.  

 

Heb jij nou leuke ideeën voor jouw wijk en/of 

school, behoefte aan een gezellig praatje of loop 

je ergens tegenaan, neem dan contact met me op 

:)  

 

Vriendelijke groeten, 

 

Monique Kaasjager 

Jongerenwerker 

m.kaasjager@welzijnsw.nl 

 

 

 

 

 

Even voorstellen 

mailto:m.kaasjager@welzijnsw.nl


 

  

Zie de QR-code op bijgaande flyer!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voetbaltoernooi       

OPEN DAG – 22 februari – KC HET KOMPAS 

 

Op woensdag 22 februari is er de jaarlijkse open dag voor 

nieuwe ouders.  

Van 9.00-12.00 uur en van 18.00-20.00 uur is er de 

mogelijkheid om een kijkje te nemen in ons kindcentrum. 
Ouders kunnen op de wijze informatie ontvangen over ons kindcentrum 

en de wijze waarop het onderwijs is ingericht. Daarbij hoort zeker een 

rondleiding door onze school.  

Kent u ouders van jonge kinderen die op zoek zijn naar 

een basisschool. Tip ze gerust op deze mogelijkheid.  

Natuurlijk kan men ook een persoonlijke afspraak maken 

door contact op te nemen met ons (tel. 0522-799199). 

Open dag KC Het Kompas 



 

 

De uitnodiging hieronder ontvingen wij  en delen wij met u, omdat ook de ouders en 

leerlingen uit groep 7 en 8 hiervoor uitgenodigd worden.  

 

 

 

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 

22-02:  OPEN DAG (9.00-12.00 uur en 18.00-20.00 uur) 

24-02   Weekopening groep 1C 

24-02   Leerlingenpanel 

22-03   Meesters- en juffendag 

23-03   Juf Esther de  Boer op NPO 2 in programma Binnenstebuiten 

29-03   Studiedag Team  

    (de leerlingen zijn de hele dag vrij) 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

Agenda 

Informatieavond voeding en beweging  


