
 

 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Woensdag was het een feestelijke dag, de 

meesters- en juffendag. De leerkrachten hebben 

een fantastische dag gehad en de (meeste) 

leerlingen ook. Elke leerkracht heeft de dag op 

eigen manier ingevuld, wel waren er een aantal 

activiteiten die school-breed gedaan zijn. Zo 

was er diefstal gepleegd op school en was het 

aan de 

leerlingen 

uit alle 

groepen om uit de lijst van verdachten de juiste dader 

op te sporen.  

Aanstaande woensdag is de reeds aangekondigde 

studiedag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. 

Volgende week vrijdag is de sponsorloop voor 

World Savants. Wij hopen dat alle leerlingen druk 

zijn met het regelen van sponsoren. Wanneer de 

sponsorloop geweest is hopen wij dat zij heel veel 

geld bij familie, vrienden, kennissen en/ of buren op 

kunnen halen. Dat iedereen zijn beste beentje voor 

zet! 
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In de periode t/m 7 april 

werken we vanuit de 

methode Trefwoord in het 

thema ‘Licht en donker’ 

(Pasen). Over lichte en 

donkere kanten en momenten 

in het leven en over licht en 

donker in het handelen van 

mensen. Daarnaast wordt 

ook de symboliek van licht 

en donker in de verhalen en 

de liturgie rond Pasen 

besproken.  

Vanuit de bijbel worden de verhalen van de paasmaaltijd (Johannes 13), Het verraad door 

Judas, de verloochening door Petrus (Johannes 18), Jezus bij de hogepriester en bij Pilatus 

(Johannes 18 en 19), Jezus gekruisigd en begraven (Johannes 19) en de vrouwen bij het 

lege graf (Johannes 20) behandeld.  

 

Dinsdag heeft juf 

Jolanda met groep 8B 

de weekopening 

verzorgd (zie foto). 

Aanstaande dinsdag 

28 maart staat de 

eerstvolgende 

weekopening weer 

gepland. Deze wordt 

verzorgd door groep 

5B met meester Auke.  

 

 

In verband met de geplande studiedag is er 

aanstaande woensdag geen peuterdans! 

 

Woensdag 5 april is er weer peutergym. 

 

 

 

Bijbelverhalen 

Geen Peuterdans 

Weekopening 



 

Beste ouders, verzorgers, 

In nieuwsbrief 24 hebben wij een oproep geplaatst in verband met een vacature voor een 

nieuw ouder MR-lid. Als MR zijn we blij dat Bart Feringa zich heeft aangemeld. Als er 1 

kandidaat is, zegt het Reglement dat er geen verkiezingen hoeven worden gehouden. Wij 

stellen voor Bart te benoemen als ouder MR-lid tenzij er voor 31 maart nog een andere 

kandidaat zich aanmeldt.  

 

Met vriendelijke groet , 

Medezeggenschapsraad Het Kompas 

Fokko Oldenhuis  
 

 

Op woensdag 19 april van 

17.00 - 19.00 uur vindt het 

Oranjefeest weer plaats. 

Meer informatie heeft u 

eerder in nieuwsbrief 24 

kunnen lezen. Wij zijn op 

zoek naar spelletjes en 

kinderboeken. Deze 

worden verkocht tijdens het 

Oranjefeest. Heeft u oude 

spelletjes (compleet) of 

kinderboeken, dan kunt u deze inleveren bij juf Esther de Boer (groep 3a).  

U zult via de klassenouders snel meer horen over het bakken van taarten en helpen achter 

de kraam. We hopen weer op veel hulp. Dank jullie wel! 

Beste kinderen (en ouders),  

 

Op zondag 2 april is het Palmpasen. 

Dan wordt in de De Samenstroom 

(Groenmarkstraat 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 1 april om 13:30  (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.  

MR-verkiezing 

Oranjefeest - reminder 

Palmpasenoptocht, Protestantse Gemeente Meppel 

http://www.pgmkanaal.nl/


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://tinyurl.com/2jcpe7h2. Daar kun je dan 

het antwoordformulier invullen. 

 

Graag ontvangen we je aanmelding uiterlijk 27 

maart.  

 

We hopen net als de vorige keren dat er weer heel veel kinderen komen. 

 

Groeten van de leiding Kindernevendienst  

De Samenstroom 

Donderdag 6 april vieren we op 

school gezamenlijk het Paasfeest. 

We starten de dag met een 

samenzang, met medewerking van 

ons schoolkoor.  

In iedere groep zal er een 

Paasviering plaatsvinden, waarbij 

het verhaal van Pasen centraal staat. 

Elke groep geeft hier op zijn eigen 

wijze invulling aan.  

 

Deze dag gaan de groepen 1 t/m 4 

en de peuters van Kindpunt Zuid 

paaseieren zoeken m.b.v. de 

bovenbouw groepen. Wie vindt het gouden ei? 

 

Ook zal er een ‘eitje tik’ wedstrijd georganiseerd worden voor alle groepen. Van wie blijft 

het ei heel tot de laatste ronde?  

We willen hiervoor vragen of ieder kind die dag een gekookt ei mee wil nemen voorzien 

van naam.  

Tussen de middag zal er een Paaslunch in de groepen plaatsvinden. Ieder kind mag iets 

meenemen voor het lunchbuffet.  

De inschrijflijsten voor het lunchbuffet komen in de klassen te hangen.  

Van de activiteiten commissie krijgen alle kinderen een heerlijk broodhaantje. 

Iedereen neemt zelf een bord, beker en bestek mee. 

De kinderen nemen wel fruit en drinken mee voor de kleine pauze.  

We hanteren deze dag de gewone schooltijden.  

Paasviering op school, 6 april 

https://tinyurl.com/2jcpe7h2


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. 

 

Hoi, in de voorstel reeks van de Activiteitencommissie (AC) 

ben ik de 2e die zich gaat voorstellen. Mijn naam is Anne-

Marie Strasser en ik ben de moeder van Remco (groep 8A) en 

Marjolein (H4 Dingstede). Ik ben lid van de AC geworden 

toen mijn dochter in de onderbouw van het Kompas zat, circa 

10 jaar geleden. Ik ben bij de AC gegaan omdat het leuk is, 

iets te kunnen bijdragen aan de school waar mijn kinderen 

opzitten. Zelf leerde ik hierdoor de school beter kennen en 

weet ik wat er speelt op school. De ‘vage’ verhalen die mijn 

kinderen soms thuis vertellen over hun belevenissen op school 

kan ik hierdoor beter begrijpen.  

 

4x4 Voetbaltoernooi 

AC – even voorstellen 

mailto:aj.brinksma@kindpunt.nl


Doordat mijn jongste zoon dit jaar in groep 8 zit en volgend jaar naar Dingstede gaat, moet 

ik aan het einde van dit jaar afscheid nemen van de AC. Je mag namelijk alleen in de AC 

zitten als je kinderen op school hebt. Hierdoor ontstaat er volgend jaar een plek in de AC 

waarvoor de AC, nu al, vervanging zoekt. Lijkt het je leuk om in de AC deel te nemen en 

allemaal leuke activiteiten voor school te kunnen organiseren (opendag, sinterklaas, kerst, 

pasen, oranjefeest, A4D, musical en eindejaarsfeest groep 8 etc), meld je dan nu aan bij de 

AC, via ackindcentrumhetkompas@kindpunt.nl. De AC en ik hopen je snel te ontmoeten. 
 

Alle leerlingen in groep 8 zijn een aantal weken geleden gestart met de training Ik leer 

leren. Allemaal hebben ze nu de eerste twee keer gehad sommigen al drie keer.  

De eerste les gaat over leren; wat weet je 

allemaal over leren en hoe 

pas je die kennis zelf toe. 

Vervolgens doen we een 

leerstijlentest om erachter 

te komen op welke manier 

(dolfijn, giraf, aap, etc.) 

iedereen leert. Dit is ook 

leuk om als ouder te doen, 

zodat er gekeken kan worden 

of de leerstijlen overeen 

komen.  

 

De les start altijd met de 

zorgenpot. Kinderen stoppen 

hun zorgen erin, zodat ze de 

training zorgeloos kunnen volgen. En daarna doen we 

gezamenlijk een ademhalingsoefening. Op die manier kunnen we in alle rust beginnen met 

de training (ook handig voor het slapen gaan, of voor een toets).  

De kinderen (en ik ook) zijn enthousiast en ik heb al reacties gekregen als: ‘Ooooh, is dat 

ook leren. Dan is het leuk. ’En ook:  ‘Dat wist ik niet, dat mezelf kennen belangrijk is voor 

het leren.’ En de laatste:  ‘Mogen we de rustoefening nogmaals doen? Het is zo nu zo fijn 

in mijn hoofd.  ’ 
 

In de tweede bijeenkomst zijn we aan de slag gegaan met de gedachten die we in ons 

hoofd hebben en door middel van oefeningen (5G-schema) heb ik de kinderen laten 

ervaren dat je invloed kunt uitoefenen op je gedachten. Er is altijd hebt een keuze (en dat 

kan best lastig zijn).  

De laatste drie bijeenkomsten zullen gaan over plannen en organiseren, concentratie en de 

lesstof onthouden. En wanneer de training is afgerond, ga ik ervan uit dat er een stukje 

basis is gelegd voor de overgang naar het voortgezet onderwijs.  

 

Voor meer informatie verwijs ik graag naar mijn website: www.geadolstra.nl. En voor 

vragen kan er altijd een e-mail gestuurd worden naar: info@geadolstra.nl  

Groep 8 training  ‘ik leer leren’ 

mailto:ackindcentrumhetkompas@kindpunt.nl
mailto:info@geadolstra.nl


 

 

 

 

Deze week wederom een aantal geslaagden voor het 

typediploma. Heel goed gedaan! 

Gefeliciteerd! 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

28-03   Weekopening groep 5B 

29-03   Studiedag Team  

    (de leerlingen zijn de hele dag vrij) 

29-03   Geen peuterdans. 

31-03   Sponsorloop World Servants 

05-04   Peutergym 

06-04   Paasviering op school 

19-04   Oranjefeest 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

 

 

Agenda 

Typediploma 


