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Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
25-03--2022

Vanmorgen stond RTV Drenthe bij ons op het
Deze week:
Bijbelverhalen
schoolplein! Niet onaangekondigd wilden zij dolgraag
Schoolfruit
een item maken over juf Esther de Boer die de
Weekopening
Afscheid juf Suus
provinciale winnaar is gewonnen van een
Reminder – Denkt u aan….
uitverkiezing van Jantje Beton en IVN Natuureducatie
Kids Running Day
omtrent ‘Buitenlesleerkracht van het jaar’. Daardoor is Peuterdans (30 maart)
4x4 voetbaltoernooi
zij tevens genomineerd voor de landelijke verkiezing.
Palmpasen
Leesplezier voor leerlingen die moeite
Of zij ook de landelijke prijs in de wacht gaat slepen,
hebben met lezen
dat wordt in de loop van de komende weken bekend.
Inloopuur voor ouders
Wij wachten af…
Parro
Agenda
In deze nieuwsbrief leest u onder andere een
uitnodiging voor een inloopuur die wij van harte bij u aanbevelen om op deze manier de
school weer eens van binnen te kunnen zien. Daarnaast leest u in deze brief dat we
afscheid gaan nemen van juf Suus die een andere baan heeft gevonden. Dit vinden wij erg
jammer, maar wij wensen haar heel veel succes in haar nieuwe functie.
In de nieuwsbrief van vorige week hebben wij uw aandacht gevraagd voor de binnenkomst
van de leerlingen op school. Om te zorgen voor een goede spreiding hebben wij gesteld
dat de ouders van de leerlingen in de groepen 1 en 2 van 8.15 uur hun kinderen in de
groepen kunnen brengen. Toch vragen wij van de overige leerlingen dat zij vanaf 8.20 uur
de school binnen komen. Wij vragen u (nogmaals) dit met uw zoon/ dochter te bespreken
en hem/ haar iets later van huis te laten vertrekken.

Bijbelverhalen
De komende weken zullen in het thema staan van ‘Nieuw leven’. Over het zien dat iets
nieuws begint; over de ervaring dat het leven zelf vernieuwd kan worden. Een thema dat
helemaal past bij de weken in aanloop naar Pasen.
Vanuit de bijbel lezen we de verhalen over de intocht in Jeruzalem, Jezus op het
tempelplein, het avondmaal, het verraad, het verhoor en de dood van Jezus en het verhaal
van de opstanding. Verhalen uit de evangeliën van Matteüs en Lucas.
Schoolfruit
Volgende week dinsdag zal er watermeloen, peen en peer
geleverd worden. Op woensdag, donderdag en vrijdag
kunt u uw kinderen dus een kleinere pauzehap meegeven.
Weekopening
Afgelopen dinsdag heeft juf Tirsa de
weekopening gehouden.
Aanstaande dinsdag 29 maart staat er weer een
weekopening gepland. Deze wordt verzorgd door
groep 2B groep van juf Lian en Meester Arjen.
Wat ontzettend fijn dat u ook weer mag komen
kijken. Hopelijk tot dan!
Op dinsdag 5 april zal 8A groep van juf Doortje
de weekopening verzorgen.
Afscheid juf Suus
Op donderdag 31 maart nemen we afscheid van juf Suus.
Juf Suus heeft een nieuwe baan op het Terra College.
Juf Suus heeft de afgelopen jaren heel veel kinderen op
Het Kompas begeleid. We zullen haar enorm gaan missen.
Kinderen die het leuk vinden, mogen op deze donderdag
iets voor juf Suus meenemen. Denk hierbij aan een
tekening, kaartje of een kleinigheidje. Dit wordt onder
schooltijd aan haar overhandigd.

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 meenemen van een palmpasenstok/ -kruis voor vrijdag 1 april,
voorzien van naam (nieuwsbrief 24)?
Kids Running Day
Wij ontvingen van Meppel Actief een bericht over de Kids Running Day. Klik hier voor
meer informatie over dit evenement op 20 april als voorbereiding op de Meppel City Run/
SNS Kidsrun.
Peutergym (30 maart)
Op woensdag 30 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
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.
4x4 Voetbaltoernooi
Woensdag 11 mei 2022 is het eindelijk weer zover. M.V.V. Alcides organiseert het 33e 4
x 4 voetbalkampioenschap voor jongens en meisjes in de leeftijd van 5 t/m 10 jaar (groep
1 t/m 6). Je kan meedoen met een jongens, meisjes of gemengd team. Een team bestaat uit
maximaal 5 spelers. Een gemengd team moet minimaal uit 2 meisjes bestaan. Het toernooi
begint om 13.15 uur. Verzamelen bij de kantine van M.V.V. Alcides op sportpark Ezinge.
Aanmelden kan t/m 6 april bij je juf of meester of bij
gymmeester Albert-Jan. Je moet dan onderstaande
gegevens aanleveren. De contactpersoon krijgt
vervolgens bericht van de organisatie met informatie
over de speeltijden en de velden.
Gegevens voor aanmelden:
Categorie: jongens/meisjes/gemengd
Groep: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Naam begeleider:
Emailadres contact:
Naam aanvoerder:
Teamnaam:
Namen spelers 1 t/m 4 (en eventueel een 5e speler) met daarbij de leeftijden:

De organisatie zoekt ook nog veldbegeleiders. Veldbegeleiders zijn verantwoordelijk
voor de begeleiding voor, tijdens en na de wedstrijden. Veldbegeleiders ontvangen voor
het toernooi nog een korte instructie. Let op; je bent dan dus geen coach van een team
maar hebt een algemene rol. Lijkt het je leuk om als ouder/verzorger deze taak op je te
nemen, geef je dan op via aj.brinksma@kindpunt.nl.
Palmpasen
Op donderdag 7 april vieren wij met de groepen 1 t/m 5 Palmpasen op school. Denkt u
aan het meegeven van een palmpaasstok aan uw kind, voorzien van naam? Deze stok kunt
u maken van twee houten latjes maar 2 smalle takken kan
natuurlijk ook. Graag willen we deze voor volgende week
vrijdag, 1 april op school hebben.
Op donderdag 7 april gaan om 14.00 uur een optocht lopen
met onze versierde Palmpasenstok. Als u het leuk vindt mag u
langs de kant staan om naar ons te kijken. We starten vanaf
het schoolplein en lopen over de stoep bij het fietspad (aan de
kant van de flat), steken over en lopen verder over de stoep
langs het fietspad aan de Zuiderlaan richting Reestoord. We
lopen een rondje om verzorgingshuis Reestoord en lopen
daarna via het wandelpad tussen de bosjes door weer terug.
Iedereen is van harte welkom langs de route!
Leesplezier voor leerlingen die moeite hebben met lezen!
Lezen is leuk en belangrijk. Voor kinderen die moeite hebben met lezen, bijvoorbeeld
door dyslexie, TOS, ADHD, een fysieke of visuele beperking, kan het ook moeilijk zijn.
Wij helpen deze kinderen graag! Hoe? Met de jeugdcollectie van Passend Lezen. Deze
collectie bevat boeken, kranten en tijdschriften in verschillende leesvormen zoals audio,
braille en grootletter. Voor de jeugd is er een speciale collectie beschikbaar met ruim
14.000 gesproken boeken, 3.500 brailleboeken en meer dan 20 jeugdtijdschriften.
Superboek.nl
De jeugdcollectie van Passend Lezen is te vinden via superboek.nl. Hier staan ook de
actuele en populaire titels van dit moment, gerangschikt op leeftijd. Van Jip en Janneke,
Mees Kees tot aan Dummie de Mummie, Divergent, Julius Zebra en Kidsweek. Luisteren
naar boeken gaat gemakkelijk via de gratis Passend Lezen-app (voor iOS en Android) of
de site, maar het kan ook via de Daisyspeler. Zo wordt het voor deze leerlingen
makkelijker en leuker om te lezen.
Gratis lid tot 18 jaar
Het lidmaatschap bij Passend Lezen is gratis voor kinderen met een leesbeperking tot 18
jaar! Bij inschrijving is de toestemming van ouders/verzorgers nodig.

Voordelen van superboek.nl:
• Meer dan 14.000 gesproken boeken
• Gerangschikt op leeftijd
• Streamen of downloaden via de site of app, dus luisteren waar en wanneer je wil
• Gratis voor iedereen tot 18 jaar met een leesbeperking, zoals dyslexie, TOS,
slechtziendheid of ADHD.
Inloopuur voor ouders
We kunnen ons voorstellen dat ouders eigenlijk wel heel nieuwsgierig zijn naar het lokaal
waar hun zoon/ dochter de hele week zit. Door de pandemie en alle gevolgen daarvan zijn
veel ouders de school nog niet in geweest. Daarom willen we alle ouders graag uitnodigen
op school. De kinderen hebben dan de mogelijkheid om het lokaal te laten zien en om te
laten zien waar ze mee bezig zijn in de klas.
We hebben 2 inloopuren gepland en wel op maandag 4 april en donderdag 7 april van
14.30 – 15.15 uur. U hoeft zich niet verplicht te voelen hiervan gebruik te maken, het is
een aanbod. Op deze wijze willen wij graag de ouderbetrokkenheid vergroten. Tijdens
deze inloopuren zijn de klaslokalen ingericht, zoals ze dagelijks zijn ingericht. Er zullen
geen werken worden tentoongesteld (zoals u misschien gewend was tijdens
inloopmomenten voor de pandemie die vaak plaatsvonden ter afsluiting van themaweken).
U bent van harte welkom!
Parro
Deze week hebben wij in Parro een nieuwe groep aangemaakt, de groep ‘Oudste
leerlingen 2021-2022’. Via deze groep willen wij schoolbrede zaken communiceren die
geschikt zijn voor Parro. Op deze manier willen wij voorkomen dat u berichten meerdere
malen moet (mag) lezen als u meerdere kinderen bij ons op school hebt zitten.
Agenda
28 maart
29 maart
29 maart
30 maart
4 april
5 april
5 april
7 april
7 april
14 april
20 april

Schriftelijk verkeersexamen groep 7
Weekopening 2B
Voorstelling Ogterop groep 7 & 8
Peutergym
Inloopuur 14.30 – 15.15 uur
Meppel zwerfvuil vrij
Weekopening 8A
Palmpasen
Inloopuur 14.30 – 15.15 uur
Paasviering op school
Oranjefeest

Met vriendelijke groeten,
het team van Het Kompas.

