Nieuwsbrief 24

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
10-03--2022

Deze week:
Veel meesters en juffen zijn woensdag verrast met
Bijbelverhalen
leuke cadeaus en verklede leerlingen tijdens de
Schoolfruit
meesters- en juffendag. Het was een mooie feestelijke Weekopening
Oranjefeest
dag met een leuke sfeer in de klassen. In deze
Reminder – Denkt u aan….
Vragenlijst ‘oudertevredenheid’
nieuwsbrief ziet u enkele foto’s van deze dag.
W4Kangoeroe 2022
Peutergym (15 maart)
Namens alle meesters en juffen, bedankt! Helaas
Foto’s van het meesters- en juffenfeest
hebben niet alle klassen woensdag het feest kunnen
Palmpasen
Dank (naastenliefde)!
vieren met hun meester of juf. Wegens ziekte van de
Agenda
leerkracht hebben drie klassen in de bovenbouw een
deel van de week thuisonderwijs gehad. Met deze
klassen wordt het feest later ingehaald. Voor de komende week hopen wij weer alle
klassen de hele week op school onderwijs te kunnen bieden.
Als we door de school lopen merken we dat we weer energie krijgen (mede door het
mooie weer?) en dat verschillende collega’s weer enthousiast bezig zijn met de dingen die
we weer mogen gaan doen. Denk hierbij aan het feest van Pasen, het Oranjefeest en de
Koningsspelen. Veel positieve energie komt daarbij los. Tegelijkertijd hebben we het in de
meeste klassen ook dagelijks over dat wat onze westerse wereld in zijn greep houdt en ook
een groot deel van onze leerlingen bezighoudt, de oorlog in Oekraïne. Vorige week
hebben wij ervoor gekozen een initiatief van één van de ouders buiten de nieuwsbrief om
met u te delen. In deze nieuwsbrief leest u een reactie van deze familie aangaande de actie
voor Small Miracles.

Bijbelverhalen
Aankomende weken zal in het thema staan van ’Bijzondere ontmoetingen’. Over de
waarde van de ontmoeting tussen mensen. En wat een ontmoeting een bijzondere
betekenis kan geven.
Bijbelverhaal voor de onderbouw: Jezus ontmoet Zacheüs, Mattheüs, vier vrienden en een
zieke man, Jaïrus en zijn dochtertje (Lucas 5, 8 en 19; Mattheüs 9); Bijbelverhaal voor de
bovenbouw: Jezus ontmoet Zacheüs, Maria en Marta, een verwarde man, een vrouw uit
Kanaän (Lucas 8, 10 en 19; Matteüs 15).
Dit zijn de thema’s en de bijbelverhalen die door de methode ‘Trefwoord’ ons worden
aangeboden. U zult begrijpen dat (als vervolg op het schrijven op de voorpagina) bij het
bespreken van de bijbelverhalen ook regelmatig de relatie wordt gelegd met de oorlog in
Oekraïne en dat termen als ‘een bijzondere ontmoeting’ of ‘naastenliefde’ een heel andere
lading krijgen. Naastenliefde komt dan niet alleen naar voren in de bijbelverhalen, maar
ook in ons dagelijks leven waarbij steeds meer mensen zich inzetten voor acties voor de
mensen in Oekraïne (bijv. de actie voor Small Miracles).
Schoolfruit
Volgende week dinsdag zal er bleekselderij, peen en
sinaasappel geleverd worden. Op woensdag, donderdag
en vrijdag kunt u uw kinderen dus een kleinere pauzehap
meegeven.
Weekopening
Op dinsdag 15 maart staat er weer een weekopening gepland. Deze wordt verzorgd door
juf Annemieke met groep 6C. Wat ontzettend fijn dat u ook weer mag komen kijken.
Hopelijk tot dan!
Op dinsdag 22 maart zal 4B groep van juf Tirsa en Juf Esther de weekopening verzorgen.
Oranjefeest (woensdag 20 april)
Eindelijk kan het weer, onze jaarlijkse traditie, het Oranjefeest! Met veel enthousiasme
zijn een aantal teamleden, samen met de Activiteiten Commissie alweer begonnen aan de
organisatie.
Het feest vindt plaats op woensdag 20 april van 17.00 tot 19.00 uur op het schoolplein van
het Kompas. U heeft hier afgelopen week een brief
over ontvangen.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact
opnemen met Monica Kreuze
(m.kreuze@kindpunt.nl ) of Linda Venneri
(ackindcentrumhetkompas@kindpunt.nl).

Reminder – Denkt u aan…..
- de introductiecursussen van CMV De Bazuin (nieuwsbrief 23)?

Vragenlijst ‘oudertevredenheid’
Wij vragen uw aandacht voor het invullen van onze vragenlijst
‘ oudertevredenheid’. Deze vragenlijst is een onderdeel van
onze kwaliteitszorg. U heeft hiervoor een uitnodiging per mail
ontvangen. Hoe groter de respons, hoe betrouwbaarder de
uitkomst.
Er hebben al ongeveer 55 gezinnen de vragenlijst ingevuld,
wat fijn dat u de tijd heeft genomen om ons van feedback te
voorzien. BEDANKT!
W4Kangoeroe 2022
Volgende week donderdag 17 maart hebben we een
groep rekenaars opgegeven voor de W4
Kangoeroe wedstrijd 2022
Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een
vonkje creativiteit, een flits van inzicht, vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven,
één is er goed. Welke? De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze steeds
lastiger.Wie haalt de eindstreep zonder te struikelen?
De W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat
wiskunde (en rekenen) heel leuk en uitdagend kan zijn.
Peutergym (15 maart)
Op woensdag 15 maart verzorgt meester Albert Jan
weer de peutergym. De eerste ronde start om 9 uur;
de tweede ronde start om 9.30 uur. Deelname aan
peutergym is gratis.
Een tip voor nieuwe ouders en belangstellenden:
neem de ingang tegenover de beachvlaggen op het
plein (bij de donkergroene buitenpanelen).
Peutergym vindt plaats in de speellokalen van ons
Kindcentrum.

Foto’s van het meesters- en juffenfeest

Palmpasen
Op donderdag 7 april vieren wij met de groepen 1 t/m 5 Palmpasen op school. Op deze
dag gaan de kinderen van groep 1 t/m 5 een Palmpaasstok maken. Elk kind heeft daarvoor
een stok nodig in de vorm van een kruis. De punt van de stok moet scherp genoeg zijn om
een broodhaantje op te kunnen prikken, te denken valt aan twee smalle latten. We zouden
graag de palmpaasstokken uiterlijk al vrijdag 1 april school willen hebben, voorzien van
naam (in de punt van de stok).
Op donderdag 7 april gaan we een optocht lopen met onze Palmpasenstok, meer
informatie hierover ontvangt u via de nieuwsbrief.
Dank (naastenliefde)!
Hallo allemaal,
Afgelopen week mochten we de inzamelingsactie houden voor stichting Small Miracles.
Het was een groot succes dankzij jullie allemaal. We zijn ontzettend dankbaar voor alles
wat we hebben mogen ontvangen. 5 maart hebben we alle ingezamelde spullen
weggebracht naar Koekange en naar de Kruiskerk.
Hartelijk dank allemaal, ook namens Ruth en Jurjen.
Groetjes van de familie Pullen (enkele foto’s op de volgende pagina).

Agenda
15 maart
16 maart
17 maart
22 maart
23 maart
28 maart
29 maart
29 maart
5 april
7 april
14 april
20 april

Weekopening 6A
Peutergym
W4Kangoeroe 2022
Weekopening 4B
Peuterdans
Schriftelijk verkeersexamen groep 7
Weekopening 2B
Voorstelling ogterop groep 7 & 8
Meppel zwerfvuil vrij
Palmpasen
Paasviering op school
Oranjefeest

Met vriendelijke groeten,
het team van Het Kompas.

