
 

 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Deze week een volle nieuwsbrief! Is het u ook 

opgevallen dat Meppel weer helemaal schoon 

is? Gisteren is het zwerfafval in heel Meppel 

door heel veel scholieren opgeruimd. 4 groepen 

van onze school hebben hieraan meegewerkt! 

In deze nieuwsbrief leest u precies hoe dat 

gegaan is, beschreven door één van de 

leerkrachten.  

Deze week zijn we gestart met de 

instroomgroep die nu 5 dagen naar 

school kan. 

Verder leest u in deze nieuwsbrief dat de 

MR op zoek is naar nieuwe leden. 

Wellicht is dit iets voor u, in deze 

nieuwsbrief leest u hoe en bij wie u uw 

interesse kenbaar kunt maken.  
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In de periode (t/m 24 maart) werken we 

vanuit de methode Trefwoord in het 

thema ‘Hoe bedoel je?’. Het zal gaan over 

de waarde van verhalen om elkaar te 

begrijpen, om te communiceren over de 

belangrijke dingen van het leven. 

Misschien wel een heel actueel 

onderwerp, want wanneer wij op de juiste 

manier met elkaar communiceren over de 

belangrijke dingen van het leven én elkaar 

willen begrijpen zoeken we dus naar 

verbinding en verkleinen we 

tegenstellingen. 

Vanuit de bijbel komen de verhalen van 

de lamp onder de korenmat (Matteüs 5), 

de schat in de akker (Matteus 13), ja zeggen en nee doen (Matteüs 21) en het huis op de 

rots (Matteüs 8) aan de orde.  

 

Dinsdag 21 maart staat de eerstvolgende weekopening weer gepland. Deze wordt verzorgd 

door groep 8B met meester Bas en juf Jolanda.  

 

 

 

Woensdag 8 maart 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).   

 

 

 

 

 

 

Bijbelverhalen 

Peuterdans 

Weekopening 



 

Hoi, mijn naam is Hester Arkes en ik ben moeder van 

Karst (groep 3B) en Gijs (groep 1D). Sinds het 

schooljaar 2021-2022 ben ik lid van de AC. Ik ben 

destijds benaderd om deel te nemen in de AC omdat ze 

op zoek waren naar nieuwe leden. Ik ben lid geworden 

omdat ik het belangrijk vind om mijn steentje bij te 

dragen binnen de school waar mijn kinderen naartoe 

gaan. Daarnaast vind ik het organiseren en regelen van 

activiteiten heel leuk om te doen. Ik verbaasde mij er 

wel over hoeveel een AC eigenlijk regelt en organiseert 

en realiseerde mij dat er zonder AC weinig leuke 

extraatjes georganiseerd kunnen worden voor de 

kinderen. Ik denk dat er meer ouders zijn die niet exact 

weten wat een AC doet en daarom willen wij u middels 

de nieuwsbrief wat vaker meenemen in ‘de wereld van 

de AC’. Binnenkort zullen meer leden zich gaan 

voorstellen aan u!  

 

 

 

In de zomervakantie van 2023 gaat meester 

Christian van KindPunt met een groep 

jongeren naar Zambia met de organisatie 

World Servants. Tijdens dit project gaan ze 

twee klaslokalen en een lerarenwoning 

bouwen, zodat er meer dan 600 kinderen 

beter onderwijs kunnen krijgen. Op vrijdag 

31 maart organiseert deze groep een 

sponsorloop voor alle groepen van het 

Kompas. Uw kind krijgt hierover komende 

maandag een voorlichting op school. De 

verdere informatie ontvangt u komende 

maandag de nieuwsbrief of Parro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de AC 

World Servants  



 

De laatste jaren zijn wij op onze school steeds meer 

bezig om techniek onder de aandacht te brengen bij 

onze leerlingen. Decennia lang is hieraan misschien 

wel maatschappijbreed te weinig aandacht besteed en 

daar ondervinden we nu de gevolgen van. 

Dat dit anders moet, daarvan zijn veel mensen wel 

overtuigd. Niet alleen omdat we de praktisch ingestelde 

leerlingen anders tekort doen (we hebben vooral de 

theoretisch ingestelde leerlingen goed bediend). Maar 

ook in de dagelijkse praktijk ondervinden we nu de 

gevolgen van de verminderde aandacht aan de 

technische vaardigheden en vakken, er is een grote 

vraag naar vakmensen. 

 

Naast het onderwijs realiseren ook bedrijven dat het 

goed is dat leerlingen al op jonge leeftijd met deze 

beroepen in aanraking komen. Deze nieuwe, gedeelde 

inzichten leiden tot nieuwe 

ideeën. Voorbeeld hiervan is het evenement Techniek Tastbaar 

dat in januari plaatsvond bij Stad & Esch en waar onze 

groepen 7 en 8 naar toe geweest zijn en zo zijn er nog meer 

voorbeelden. Één daarvan is ook dat wij met de verschillende 

jaargroepen bedrijfsbezoeken doen bij technische bedrijven in 

de omgeving. Deze bedrijfsbezoeken worden voorafgaand aan 

het bezoek voorbereid in de klas en het bezoek krijgt in de 

meeste gevallen ook een vervolg in de klas.  

 

Ervaring is dat het ene bedrijf zich hier beter voor leent dan het 

andere. Daarnaast hebben deze bedrijfsbezoeken door de 

uitbraak van de coronapandemie tijdelijk op een laag pitje 

gestaan, maar nu willen we dit weer oppakken. 

Onze groepen 6 gaan al jaren naar Hiab en komen vol enthousiasme terug, onder andere 

omdat ze ook zelf dingen mochten doen. 

 

Dit jaar hebben wij ook contact gehad met Anne van der Hulst (geniaalinstaal.nl). Ook met 

hen gaan we een lessenserie ontwikkelen met daarin uiteraard een bedrijfsbezoek mét een 

praktische invulling. Deze wordt ontwikkeld voor de groepen 7. 

Tijdens ons gesprek kwam ook de open dag ter sprake die dit bedrijf organiseert op 18 

maart (zie flyer hierboven). Dus als u nog opzoek bent naar een praktische uitgaanstip 

voor volgende week zaterdag is dit wellicht een optie.  

 

Wanneer u n.a.v. bovenstaand schrijven over techniekaanbod op de basisschool een tip of 

idee hebt, mag u contact opnemen met meester Jan (j.pinxterhuis@kindpunt.nl).  

Het vak techniek binnen en buiten onze school 

mailto:j.pinxterhuis@kindpunt.nl


 

Ook dit schooljaar gaan we weer groot feest vieren met elkaar. Met veel enthousiasme zijn 

een aantal teamleden, samen met de Activiteiten Commissie alweer begonnen aan de 

organisatie.  

 

Voor de ouders die dit feest nog niet kennen: het Oranjefeest is een groot feest voor alle 

kinderen, vaders, moeders, broertjes en zusjes op het schoolplein. Het feest staat in het 

teken van Koningsdag, vandaar de naam.  

 

Er zijn deze dag diverse spelletjes, springkussens, grabbeltonnen, een boeken,-

spelletjesmarkt, er zijn prijzen te winnen en veel lekker eten. Door de opbrengst van vorig 

schooljaar zal er dit jaar zelfs een extra stormbaan zijn! Kortom: een gezellig feest voor 

iedereen.  

Onderdeel van dit feest is o.a. een spelletjes,- en kinderboekenmarkt. Heeft u oude 

spelletjes (compleet) of kinderboeken, dan kunt u deze inleveren bij juf Esther de Boer 

(groep 3a). Het inbrengen van spelletjes en boeken kan vanaf maandag. We hopen weer op 

heel veel spelletjes en boeken.  

 

Dit feest kan natuurlijk niet plaats vinden zonder uw hulp. Dit kan het bakken van een 

taart zijn of helpen achter een kraam van een eetgelegenheid. Houd uw e-mail in de gaten. 

Binnenkort volgt er een oproep van de klassenouders voor hulp. We hopen dat we uit 

iedere groep op een aantal ouders kunnen rekenen om er zo samen een fantastisch feest 

van te kunnen maken.  

 

Het feest vindt plaats op 

woensdag 19 april van 17.00 

tot 19.00 uur op het schoolplein 

van het Kompas. 

 

Tijdens dit feest zijn er diverse prijzen te winnen bij o.a. het Rad van Fortuin. Dit zijn 

prijzen die ons aangeboden worden door sponsoren. We zijn op zoek naar prijzen voor het 

aankomende feest. Mocht u een eigen bedrijf hebben en uw medewerking willen verlenen, 

door een prijs beschikbaar te stellen dan kunt u contact opnemen met de AC 

ackindcentrumhetkompas@kindpunt.nl. Dit kunnen tegoedbonnen zijn maar ook andere 

prijzen zijn heel erg welkom. Als tegenprestatie wordt uw naam en/of uw bedrijf genoemd 

tijdens het Rad van Fortuin en ook in de nieuwsbrief vermeld.  

Meer informatie volgt t.z.t via de nieuwsbrief.  

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Monica Kreuze 

(m.kreuze@kindpunt.nl) of Linda Venneri (l.venneri@kindpunt.nl)  

Met vriendelijke groet,  

Activiteiten Commissie en de Oranjefeestcommissie van Kindcentrum Het Kompas 

 

Oranjefeest 
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Soms heeft een collega op Parro op een heel mooie manier verslag gedaan van een 

activiteit. De redactie van de nieuwsbrief is zo vrij geweest dit verslag over te nemen. Niet 

alleen 5C, maar ook 5A, 6A en 7B hebben hieraan deelgenomen. Hebt u het interview op 

Radio Drenthe gehoord? 

 

Wat was het een inspirerende en leuke dag vandaag! 

We begonnen met een opening op het plein, waar we 

uitleg over de dag kregen van meester Sander en 

waar Tijmen Sissing (eerst backpacker en nu 

trashpacker) zijn verhalen met ons deelde. Hij 

vertelde hoe hij begon met afval opruimen op een 

strand in Zuid-Oost Azië en hoe dit uitgroeide tot 

een wereldwijde beweging en een organisatie 

genaamd Trashpackers.  

Vervolgens bedacht hij ter plekke een super coole 

rap over afval met woorden die wij met zijn allen 

bedacht hadden. https://www.wwf.nl/kom-in-

actie/...shpacker-tijmen (Hierop kunt u het verhaal 

van Tijmen zelf ook lezen).  

Vervolgens gingen we de wijk in in vier groepjes om 

afval te rapen met handschoenen en afvalgrijpers. 

We hebben zo 

hard gewerkt dat we meer dan een vierkante 

kilometer aan afval hebben opgeruimd.         . Van 

het afval maakten we foto’s in de app als bewijs. 

Voor elke foto die we van het afval gemaakt hebben, 

kregen we 11 cent, die wij als school gaan besteden 

aan eigen afvalgrijpers en handschoenen om zo nog 

meer afval op te kunnen ruimen! We kunnen de 

komende tijd nog ( ook thuis) geld verdienen voor het 

goede doel ( bijvoorbeeld het Kompas       ) door de 

app te downloaden en nog meer afval op te gaan 

ruimen.  

Hierbij een link met uitleg over de app en hoe het te 

installeren: Https://www.rubbiz.org/ De dag sloten we 

af met een leuke workshop ( gegeven door Tijmen) 

over het recyclen van plastic. Ter plekke maakte 

Tijmen voor ons een kunstwerk genaamd ‘Ben’. Ben 

is gemaakt van gerecycled plastic     . Deze gaan we 

een plekje geven in de klas! 

 

 

Meppel in 1 dag schoon –vanuit 5C 
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Geachte ouders, 

Er komen 2 vacatures voor de Medezeggenschapsraad van het 

Kompas. Martin van Weering  heeft een andere functie gekregen 

binnen de gemeente Meppel (op het gebied van 

onderwijshuisvesting). Om de schijn van 

belangenverstrengeling te voorkomen, kiest Martin ervoor 

zijn werkzaamheden voor de MR te beëindigen. Daarnaast 

stop ik zelf aan het einde van het jaar (er vanuit gaande 

dat mijn jongste dochter groep 8 niet nog een keer moet 

gaan doen).  

Dit betekent dat we (binnenkort) 2 vacatures hebben. Dus vandaar 

deze oproep aan alle ouders om na te denken over het deelnemen aan de 

medezeggenschap. Vind je het leuk om mee te denken over de school van jouw kind / 

kinderen, en gevraagd en ongevraagd advies te geven vanuit de medezeggenschap, laat 

dan – bij voorkeur vóór – maandag 20 maart weten of je belangstelling hebt.   

Je kunt een mail sturen naar mzrkchetkompas@kindpunt.nl), maar je kunt uiteraard ook 

(eerst) telefonisch contact opnemen met Martine Meijer (06 15 15 47 07), Kevin van der 

Waard ( 06 11 43 35 42) of Fokko Oldenhuis (06 23 62 48 26).  

Alvast dank voor jullie reacties, 

Met vriendelijke groet, 

Medezeggenschapsraad van Het Kompas 

 

Mijn naam is Sophie en ik ben 27 jaar. Nadat ik in 

Utrecht mijn Pabo diploma heb gehaald en 

onderwijswetenschappen heb gestudeerd, heb ik 

daar een aantal jaren voor de klas gestaan en 

ervaring opgedaan in zowel het speciaal 

basisonderwijs als in het regulier onderwijs. In 

oktober ben ik naar Meppel verhuisd, terug naar 

mijn roots. De komende periode sta ik op 

maandag, dinsdag en woensdag voor groep 5C 

daarnaast doe ik nog invalwerk op Kindcentrum 

De Akker. 

Ik heb er zin!  

 

 

  

Vacatures in de MR 

Even voorstellen – juf Sophie van der Veen 
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Uitnodiging    Vacature 

PlusKinderopvang is op zoek naar enthousiaste, 

gekwalificeerde pedagogisch medewerkers voor 

verschillende vacatures 

 

Ben of ken jij iemand die op zoek is naar een leuke, 

uitdagende baan in de kinderopvang waarbij je veel 

werkervaring op doet? 

Attendeer hem of haar dan vooral op onze vacatures of 

stuur je motivatie en CV naar Gwenda Wolters ( 

g.wolters@pluskinderopvang.nl ). 

 

Kijk voor meer informatie over onze vacatures op onze 

website: Plus Kinderopvang | Werken bij 

PlusKinderopvang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korfbalvereniging Dos'46 uit Nijeveen komt binnenkort een aantal gastlessen geven aan 

de groepen 3 en 4. Als extraatje geven ze vrijkaarten weg. Voor alle kinderen van Het 

Kompas (met eventueel begeleider(s)) is er de mogelijkheid om gratis een wedstrijd van 

Dos '46 1 bij te wonen. Dos'46 komt uit op het hoogste niveau, in de Korfballeague.    

    

Zaterdag 18 maart 20:00 uur - locatie 

Eendracht, Nijeveen  

Wedstrijd: DOS’46 1 - KCC/CK Kozijnen 1  

 

Geef je op door je naam te mailen naar 

aj.brinksma@kindpunt.nl. Aanmelden 

kan tot en met donderdag 16 maart 15.00 

uur. Er komt een namenlijst te hangen bij de 

ingang (sporthal de Eendracht) waar je je dan voor de wedstrijd kan aanmelden. 
 

Gratis korfbalwedstrijd Dos ’46 bezoeken  

Vanuit Kindpunt-Zuid  
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Bowlingactiviteit 

Meppel Actief organiseert is samenwerking met Pinz Bowling 

een bowlingmiddag voor kinderen uit groep 7 & 8. Deze 

bowlingmiddag zal plaatsvinden bij Pinz Bowling op 

donderdag 16 maart van 15:00 tot 17:00, verdeeld over twee 

tijdsblokken; blok 1: 15:00 – 16:00 en blok 2 16:00 – 17:00.  

  

Er is beperkt plek dus is uw kind geïnteresseerd meldt hem of 

haar dan aan via deze link: https://meppelactief.nl/agenda-

item/bowlingmiddag/ 

 

 

13-03   Voorlichting in klassen World Servants 

15-03   Peuterdans 

22-03   Meesters- en juffendag 

29-03   Studiedag Team  

    (de leerlingen zijn de hele dag vrij) 

31-03   Sponsorloop World Servants 

19-04   Oranjefeest 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

Agenda 

Bowlingactiviteit   
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