
 

 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Gisteravond waren er twee mooie items te zien 

van ‘onze’ groep 3a en ‘onze’ juf Esther in het 

programma ‘BinnensteBuiten’ op NPO2. 

Wanneer u het gemist hebt, is het zeker de 

moeite waard het even op te zoeken en terug te 

kijken. Deze week zijn de meeste ouders op 

school geweest om de rapporten van hun 

kinderen te bespreken met de leerkrachten en 

deze rapporten zijn vandaag aan de leerlingen meegegeven. Verder hebben wij deze week 

afscheid genomen van juf Carmen (die nog wel een weekopening verzorgd heeft met haar 

groep) en juf Petra Wormhoudt. Zoals eerder vermeld zijn alle ontstane vacatures weer 

ingevuld. Juf Sophie van der Veen zal na de vakantie op maandag, dinsdag en woensdag 

werken in groep 5C, zij zal zich in een volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. 

In deze nieuwsbief leest u informatie van de AC. Een afkorting waarvan u vast wel eens 

gehoord hebt, maar in deze nieuwsbrief legt deze groep ouders uit wat zij doen bij ons op 

school. Zo hebben zij afgelopen woensdag ook een rol vervuld tijdens de ‘open dag’ van 

ons kindcentrum. Wij hebben woensdag een aantal gezinnen mogen rondleiden door onze 

school. Maar natuurlijk zijn geïnteresseerde ouders elke dag welkom voor een informatie-

gesprek/ rondleiding, wat ons betreft is het elke dag ‘open dag’ (op afspraak). Daar mag u 

kennissen en/ of familieleden gerust op wijzen. En daarbij mag u ook benoemen dat er 

geen sprake is van een wachtlijst en/ of leerlingenstop. Soms ontvangen wij signalen dat 

geïnteresseerde ouders daar bang voor zijn. Hier in Meppel is dat niet aan de orde.   
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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 we 2 

weekopeningen gehad, dat is een 

uitzondering! 

Dinsdag werd de weekopening 

verzorgd door groep 4C van juf 

Jessica en juf Milou en vandaag heeft 

juf Carmen op haar laatste werkdag 

op onze school de weekopening verzorgd met groep 1C.  

 

 

Op dinsdag 21 maart zal groep 8B met juf Jolanda en meester Bas de weekopening 

verzorgen.  

 

Leerkrachten ontvangen nog wel eens de vraag van een ouder of leerling of deze bij de 

weekopening van een broer(tje) of zus(je) mag gaan kijken. Als team hebben wij besloten 

dit niet te doen. Voor uw zoon/ dochter betekent dit’maar’ één of twee keer een moment 

missen in de groep, maar voor de leerkracht is het heel vervelend dat hij/ zij heel vaak op 

dinsdagmorgen niet met een volledige groep kan starten (omdat uw zoon/ dochter niet de 

enige is met deze vraag). 

Bijbelverhalen 

Weekopening 



 

 

Woensdag 8 maart 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).   

 

 

 

De ActiviteitenCommissie (AC) organiseert jaarlijks zowel samen met school als 

zelfstandig een aantal leuke activiteiten voor kinderen van Het Kompas. Voorbeelden van 

activiteiten die wij samen met school organiseren zijn o.a. de Sinterklaas- en Kerstviering, 

het Oranjefeest, het verkeersexamen en diverse 

informatiedagen. De Avondvierdaagse en het eindfeest 

voor groep 8 organiseren wij o.a. zelfstandig. De AC zorgt 

er samen met school voor dat er jaarlijks een 

activiteitenkalender wordt opgesteld en de geplande 

activiteiten daadwerkelijk plaats kunnen vinden.  

 

De AC bestaat uit een tiental ouders die vrijwillig lid zijn 

van de commissie. Zij komen zo’n  zes keer per jaar in 

volledigheid bijeen om in grote lijnen de aankomende 

activiteiten te bespreken. De subcommissies pakken 

vervolgens de daadwerkelijke organisatie en coördinatie van een bepaalde activiteit op, 

maken daarvoor een draaiboek, verzorgen inkopen en/of eventuele inhuur en zijn 

aanspreekpunt voor AC-hulpouders. Dit alles in nauw overleg met het schoolteam. 

 

Mocht u zich afvragen waar de vrijwillige ouderbijdrage voor ingezet wordt, dan hopen 

wij u met dit bericht meer inzicht gegeven te hebben. Zonder uw bijdrage kunnen we de 

activiteiten niet uitvoeren.  

 

Daarnaast kunnen wij de uitvoer van de activiteiten niet alleen en zullen daarom een 

beroep blijven doen op u als ouder om zo nu en dan mee te helpen met enkele taken om 

een activiteit te laten slagen voor uw kind(eren). 
 

 

 

Peutergym 

AC – wat is dat? 



Vanuit het jongerenwerk de vraag of wij 

onderstaande activiteiten bij u onder de 

aandacht willen brengen. Bij deze! 

  

 

 

Op de donderdag na de vakantie is het zover: 

Meppel, in 1 dag schoon. 

Meer dan 1400 vrijwilligers gaan zwerfafval 

opruimen in Meppel. Ook wij als Kompas doen daar 

aan mee met 4 groepen. 

De hele dag (vooral in de ochtend) ziet u in de wijk 

en elders in Meppel mensen met groene hesjes afval 

opruimen. 

Doel is een schoon Meppel! De klassen die meedoen 

kunnen daarnaast ook geld ophalen voor een goed 

doel. Per klas wordt bepaald welk doel dat is. 

In de volgende nieuwsbrief leest u hoe het geweest 

is!  

 

 

 

 

 

Meppel in 1 dag schoon    

Activiteiten vanuit het jongerenwerk  



Hallo, ik ben Thijs Hak (groep 7Y) en ik 

ga jullie vertellen over hoe het bij de 

LEGO workshop was. We hadden in 

groep  5 een  prijs gewonnen die niet door 

kon gaan door corona dus gingen we nu in 

2023 daar naar toe. Laat het avontuur 

beginnen!!!! We fietsten naar het Kindpunt 

ontdeklab en daar stond meester Sander 

ons al op te wachten.  

We gingen met hem naar binnen en daar stond 

Evelien van LEGO Masters seizoen 1. Toen ging 

Evelien een soort presentatie geven. Ze zei dat 

hun het beste vrouwlijke LEGO Master team van 

Nederland en België. En ze zei dat ze het fijner 

vond om met DUPLO te werken/maken. En 

daarna gingen we in groepjes van 3 of 4 een 

DUPLO knikkerbaan maken. Daarna hadden we 

een korte pauze.  

Vervolgens gingen we een monster van 

LEGO maken. Het was een spannende 

competitie. De meest gekke monsters 

werden gemaakt. Er werden eerst een paar 

monsters van LEGO uitgekozen, die 

maakten kans. Uiteindelijk kon Evelien niet 

kiezen dus werden er 2 winnaars 

uitgekozen. Ik was er een van, met Fabian! 

Iedereen kreeg een certificaat. Fabian en ik 

kregen nog een certificaat omdat we hadden gewonnen.   

Het was héél leuk iedereen had heel veel plezier.  Dat was ons LEGO  avontuur.  

 

 

Via deze link leest u de nieuwsbrief van de maand februari van Meppel 

Actief.  

 

Daarnaast ziet u hiernaast een flyer m.b.t. kennismakinglessen van 

judo. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden is te vinden 

op www.meppelactief.nl/agenda.  

Wat in het vat zit… 

Vanuit Meppel Actief 

https://meppelactief.nl/wp-content/uploads/2023/02/Nieuwsbrief-Februari-2023.pdf
http://www.meppelactief.nl/agenda


06-03   Spreekuur directie 

08-03   Peutergym 

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 


