Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
Deze week hebben een aantal groepen hun verlate meester- en juffendag gevierd. Goed om
te zien dat iedereen daarin flexibel is. Verder blijven de gebeurtenissen in Oekraïne ons
allemaal bezig houden. In deze nieuwsbrief leest u een
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In deze nieuwsbrief leest u ook over een
theatervoorstelling voor de groepen 7 en 8. Het is lang geleden dat we met groepen naar
Ogterop zijn geweest. Het feit dat dit weer mogelijk is, is één van de dingen waardoor we
ervaren dat we (na de beperkingen van de pandemie) langzaamaan de klassen weer uit
kunnen en uitstapjes kunnen maken die een aanvulling zijn voor ons onderwijsaanbod.

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).
Schoolfruit
Volgende week dinsdag zal er appel, peen en sinaasappel
geleverd worden. Op woensdag, donderdag en vrijdag
kunt u uw kinderen dus een kleinere pauzehap meegeven.
Weekopening
Afgelopen dinsdag heeft juf Annemieke met haar groep 6 de weekopening verzorgd.
Aanstaande dinsdag 22 maart staat er weer een weekopening gepland. Deze wordt
verzorgd door groep 4b met juf Tirsa. Wat ontzettend fijn dat u ook weer mag komen
kijken. Hopelijk tot dan!
Op dinsdag 29 maart zal 2B groep van juf Lian en meester Arjen de weekopening
verzorgen.
Even voorstellen – juf Mireille
Hallo,
Ik ben Mireille van der Veen. Met ingang van vorige week
ben ik drie ochtenden op school. Ik ben aan de slag als
ondersteuner in verschillende groepen. Ik heb eerder in het
onderwijs gewerkt. Ik woon samen met mijn man en dochter
in de Oosterboer. Sinds vorig zomer ben ik begonnen met
padel. Een superleuk spel dat ik speel bij MLTC. Ik houd
erg van lezen en wandelen. Mijn man en dochter zitten op
voetbal en nu het weer kan, kom ik graag kijken. Ik vind het
leuk om op het Kompas te werken. De afgelopen jaren heb
ik via social media de school gevolgd. Leuk dat ik nu in het
echt kan meemaken hoe de dyslexie-klas werkt, wat Doe
Vrijdag is, waar Yuniors zit in de school. Kortom genoeg om me op te verheugen. Wie
weet tot ziens op school!

Reminder – Denkt u aan…..
- het inleveren van kinderboeken en spelletjes voor het Oranjefeest
(aparte mail, 9 maart) bij juf Lian (groep 2b) en juf Esther (groep 3b)?
- het invullen van de ouder tevredenheidsvragenlijst (nieuwsbrief 23)?
Tot nu toe hebben 91 gezinnen van onze school de lijst beantwoord. Wilt
u dat ook doen?
- de opgave voor de Meppel City Run/ SNS Kidsrun (nieuwsbrief 23)?
- het meenemen van een palmpasenstok/ -kruis voor vrijdag 1 april, voorzien van naam
(nieuwsbrief 24)?
Palmpasenoptocht, 10 april
Beste kinderen (en ouders),
Op zondag 10 april is het Palmpasen
en dan wordt in De Samenstroom
(Groenmarkt 4) de feestelijke
intocht van Jezus in Jeruzalem
gevierd. De kinderen lopen dan met
versierde Palmpasenstokken in
optocht door de kerk.
Ook dit jaar zijn alle kinderen van de
basisschool uitgenodigd om mee te
doen. De dienst begint om 10 uur.
Hoe je een Palmpasenstok maakt kun
je zien op www.pgmkanaal.nl , maar je kunt ook op zaterdag 9 april om 13:30 uur (met je
ouders) naar De Samenstroom komen om daar een Palmpasenstok te maken. Het enige dat
je dan hoeft mee te nemen is een houten kruis.
Wij zorgen voor de rest. Ook leer je een aantal leuke Palmpasenliedjes.
Omdat we graag willen weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen, willen we graag
dat je je van tevoren even aanmeldt. Dat kan door te klikken op deze link
https://forms.gle/uzfmJyYP6hP142gH7 Daar kun je dan het antwoordformulier invullen.
We hopen net als de vorige keren dat er weer heel veel kinderen komen.
Groeten van de leiding Kindernevendienst De Samenstroom
Cultuur, groep 7 en 8
In het kader van ‘Leerlijn Cultuur Meppel’ gaan wij op dinsdag 29 maart met de groepen 7
en 8 naar de voorstelling ‘Troostprijs’ in Ogterop. Wij gaan met de groepen lopend naar
deze naar deze voorstelling zonder woorden. De voorstelling is van 13.00 – 14.00 uur. Dit
houdt in dat wij de pauzes met de groepen iets anders gaan organiseren en dat wij voor
14.30 uur weer op school zullen zijn. Leuk dat we op deze manier weer met de groepen
ergens naar toe kunnen!

Peuterdans (23 maart)
Op woensdag 23 maart verzorgt juf Carmen weer
de peuterdans. De eerste ronde start om 9 uur; de
tweede ronde start om 9.30 uur. Deelname aan
peuterdans 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.
Oekraïne (van onze bestuurder)
Geachte ouders,
Wat is het hartverwarmend om te zien hoe leerlingen, ouders en leerkrachten zich inzetten
om iets te doen voor de mensen uit de Oekraïne. Prachtig ook dat de vluchtelingen zo
gastvrij worden ontvangen. Dat zal in de komende weken ook in Meppel het geval zijn.
Vorig week heb ik de burgemeester van Meppel op de hoogte gebracht van de bereidheid
van KindPunt om hier ook een rol in te spelen. Vanuit de gemeente is hier positief op
gereageerd en aanstaande maandag komen de onderwijspartijen bij elkaar om na te denken
over onderwijs aan deze kinderen. Via deze weg willen wij u laten weten dat KindPunt
hierin actief gaat participeren. Mocht u dus vragen hebben op dit gebied dan willen we u
vragen om contact op te nemen of door te verwijzen naar de directeur van uw
kindcentrum. Ook als u zelf een rol kunt spelen bij het onderwijsgeven aan de Oekraïense
kinderen, bijvoorbeeld doordat u de taal spreekt, willen we u vragen om dit door te geven
aan de directeur. Mooi dat we op deze manier iets kunnen betekenen voor mensen in nood.
Met vriendelijke groet, Herman Langhorst
Bestuurder van KindPunt
Vrije inloop vanaf 8.20 uur
Wij willen u eraan herinneren dat de leerlingen vrij de school mogen binnen lopen vanaf
8.20 uur. Zij hoeven niet meer te wachten op de bel. Deze mooie ‘regel’ is een positief
gevolg van de coronapandemie. Het zorgt voor rust op het plein. Wilt u echter met uw
zoon/ dochter bespreken dat hij/ zij niet te vroeg op school moet/ hoeft te zijn? Een aantal
leerlingen is al zo vroeg op school, dat het de leerkrachten belemmert hun voorbereidingen
op de lessen op de juiste manier te treffen. Ook ontstaat door de vroege inloop nog weer
onrust in de klassen die voorkomen kan worden als ze een paar minuten later op school
komen.
Het enthousiasme van de leerlingen om vroeg op school te komen, wordt gewaardeerd.
Maar als de leerlingen een aantal minuten later komen, kunnen zij nog lang genoeg van de
schooldag genieten. Wij rekenen op uw medewerking.
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Goed gedaan!!!

Gefeliciteerd!!!

Agenda
22 maart
23 maart
28 maart
29 maart
29 maart
5 april
7 april
14 april
20 april

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.

