
 

 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Na de voorjaarsvakantie verandert de bezetting 

van enkele groepen bij ons op school. De 

betrokken ouders zijn hierover deze week 

ingelicht. Kort gezegd komt het erop neer dat 

de bemensing weer helemaal rond is. Wij zijn 

dankbaar dat juf Rozanne, juf Britt en juf 

Yvonne een stapje extra doen in het 

schoolbelang. Daarnaast zal juf Gerharda 

(voorheen leerkracht van onze school) op 

vrijdag groep 2C bemannen. Groep 5C zal na 

de voorjaarsvakantie naast juf Wendy les krijgen van een nieuwe juf op onze school, juf 

Sophie van der Veen. In een komende nieuwsbrief zal zij zich aan u voorstellen.  

Deze week zijn alle leerkrachten druk met het 

(vernieuwde) rapport. Deze worden volgende week 

tijdens de rapportgesprekken besproken en worden 

volgende week vrijdag meegegeven.  

In verschillende groepen in de midden- en bovenbouw is 

deze week gekookt, er zijn in de klas en thuis 

verschillende gerechten gemaakt. In één van de groepen 8 

hebben ze elkaar op lekkere gerechten getrakteerd, ter 

afsluiting van een thema waarin zij ook een presentatie 

gaven.  
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In de periode (t/m 10 maart) werken we 

vanuit de methode Trefwoord in het 

thema ‘Zie je mij?’. Ieder mens wil graag 

gezien worden en erkend worden. Het 

gaat deze weken over bevestigd worden, 

gewaardeerd en serieus genomen worden 

als mens.  

Vanuit de bijbel worden de verhalen over 

de overspelige vrouw (bijbelboek 

Johannes), een kind in het midden 

(Matteüs), de blinde Bartimeüs (Marcus) 

en de lamme te Betesda (Johannes) 

behandeld.  

 

Deze week hebben juf Monica en juf 

Rozanne met groep 5A  de weekopening 

verzorgd voor de groepen 5 en de ouders 

(zie foto hiernaast). Aanstaande dinsdag 

21 februari zal groep 4C juf Jessica en 

juf Milou de weekopening verzorgen.  

Aanstaande vrijdag zal bij wijze van uitzondering juf Carmen met haar groep 1C de 

weekopening verzorgen. Dit omdat deze dag ook de laatste werkdag van Juf Carmen bij 

ons op school is (hierover hebt u in de vorige nieuwsbrief meer kunnen lezen). 

 

1. … 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 22 februari staat er peuterdans 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).   

 

 

Volgende week zijn voor alle groepen 

(m.u.v. groep 8A, 8B en 8C) de 

rapportgesprekken gevoerd. De 

rapporten zullen volgende vrijdag 

meegegeven worden aan de leerlingen.  

 

Dat er wijzigingen hebben 

plaatsgevonden in de rapporten hebt u 

vorige week in de nieuwsbrief kunnen 

lezen. U hebt in die nieuwsbrief meer 

kunnen lezen over het vak rekenen op 

het rapport. U zult volgende week ook 

zien dat er wijzigingen zijn in de 

manier waarop wij bewegingsonderwijs weergeven op het rapport. Hieronder leest u 

daarover een uitleg van onze vakdocent meester Albert-Jan Brinksma.  

 
Beoordelingen bewegingsonderwijs 

Op het rapport is een verandering doorgevoerd bij de beoordelingen voor bewegingsonderwijs. Vanuit de vakgroep 

bewegingsonderwijs ontstond de behoefte om een breder beeld weer te geven op het rapport van wat het kind laat zien tijdens 

de gymlessen. We beoordelen op zowel sociale als motorische vaardigheden. Deze zijn onderverdeeld in vier kopjes, te weten; 

Toestellen, Spel, Sportiviteit en Inzet. 

 

Motorische 

vaardigheden 

Toestellen 

 

Balanceren, klimmen, zwaaien, duikelen, springen, hardlopen, 

bewegen op muziek. 

Spel 

 

Mikken, jongleren, stoeispelen, tikspelen, doelspelen. 

Sociale 

vaardigheden 

Sportiviteit 

 

Sportiviteit is het naleven van de geschreven en de ongeschreven 

regels die bij een gymles horen: je gedragen zoals van je verwacht 

mag worden. Hoe ga je om met spelregels, gedrag van anderen, 

winnen/verliezen, samenwerken, enz. De kanjertraining sluit hier 

mooi op aan.  

Inzet 

 

Inzet is de mate van inspanning.  

 

Peuterdans 

Rapporten  



Bovenstaande flyer spreekt voor zich. Bent u of kent u iemand die opzoek is naar een 

basisschool? Dan adviseren wij u gebruik te maken van deze mogelijkheden en/ of uw 

kennissen te tippen op deze mogelijkheden. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met ons 

Kindcentrum via telefoonnummer 0522-799199. 

 

Deze week stuurde Meppel Actief ons deze flyer. Deze 

spreekt voor zich. Via deze link vindt u meer informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport- en beweeginstuif 

Open dag KC Het Kompas 

https://meppelactief.nl/agenda-item/sport-en-beweeginstuif/


Op 9 maart is het plan om Meppel in 1 dag 

helemaal schoon te maken. Een aantal collega’s is 

druk bezig met de voorbereidingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen dinsdag was het Valentijnsdag en 

daarom had de BSO van Kindpunt Zuid een 

Valentijns disco georganiseerd. De kinderen 

die op dinsdag komen mochten een vriendje 

of vriendinnetje meenemen. Zo was het 

gezellig druk in de hal van de BSO. Met 

echte 

discolampen 

en een grote 

muziek box 

hebben we de 

hele middag 

gezongen en 

gedanst. Wat 

een feest!  

 

  

Meppel in 1 dag schoon    

Vanuit Kindpunt Zuid 



Deze week weer een flink aantal geslaagden 

voor de typecursus. 

 

Goed gedaan jongens en meisjes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-02 t/m 23-02 Rapportgesprekken alle groepen (m.u.v. groepen 8A, 8B, 8C) 

21-02   Weekopening groep 4C 

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

23-02   Juf Esther de  Boer op NPO 2 in programma Binnenstebuiten 

24-02   Weekopening groep 1C 

24-02   Leerlingenpanel 

09-03   Meppel in 1 dag helemaal schoon 

22-03   Meesters- en juffendag 

29-03   Studiedag Team  

    (de leerlingen zijn de hele dag vrij) 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

Agenda 

Typecursus 


