Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
En dan is het weer winter en hebben we te maken met sneeuw, terwijl we al begonnen te
wennen aan het voorjaar. Maar maart roert zijn staart, april doet hij wil en mei…..
We zijn op school druk met de voorbereidingen
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In de komende week bent u op maandag- en
Agenda
donderdagmiddag van 14.30 – 15.15 uur
uitgenodigd om u door uw zoon/ dochter rond te
laten leiden in het lokaal van hem/ haar. Zoals
gezegd is een groot deel van u de afgelopen jaren weinig tot niet in staat geweest om de
school van binnen te zien en te kijken in welk lokaal uw kind(eren) dagelijks verblijven.
Wellicht tot volgende week!

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
Tot de meivakantie ontvangen wij iedere week
schoolfruit. Volgende week dinsdag zal er watermeloen,
wortel en peer geleverd worden. Op woensdag, donderdag
en vrijdag kunt u uw kinderen dus een kleinere pauzehap
meegeven.

Weekopening
Afgelopen dinsdag heeft juf Lian en meester
Arjan de weekopening gehouden.
Aanstaande dinsdag 5 april staat er weer een
weekopening gepland. Deze wordt verzorgd door
groep 8A van juf Doortje. Wat ontzettend fijn
dat u ook weer mag komen kijken. Hopelijk tot
dan!
Op dinsdag 12 april zal 5C groep van juf Hieke
en meester Steven de weekopening verzorgen.
Juf Tiliande
Juf Tiliande was vorige week voor het laatst bij ons op school als onderwijsassistent. Juf
Tiliande is in december begonnen bij ons op school, maar in de loop van de tijd heeft zij
ondervonden dat deze baan niet goed bij haar past. Zij heeft inmiddels een andere baan
gevonden die beter aansluit bij haar wensen. Wij vinden het jammer dat juf Tiliande weg
is gegaan, maar hebben begrip voor haar keuze. Wij wensen haar heel veel succes met
haar nieuwe baan.

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 vragenlijst voor ouders ‘oudertevredenheid’ (nieuwsbrief 23).
Tot nu toe hebben we 122 respondenten. Doet u ook mee?
- Het meenemen van stokken voor Palmpasen? Dit kan maandag nog. Gelukkig hebben al
veel leerlingen deze meegenomen. De leerlingen in de groepen 6 ondersteunen de
leerlingen in de groepen 1 en 2 met de voorbereidingen.
Peuterdans (6 april)
Op woensdag 6 april 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).
Peuterdans vindt plaats in de speellokalen van ons Kindcentrum.
Palmpasen
Op donderdag 7 april gaan we met de groepen 1 t/m 5 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!
Hebt u nog buxus over dat wij mogen gebruiken voor het groen aan de palmpasenstok?
Wilt u dit dan maandag meegeven aan uw kind(eren)?
Paasviering donderdag 14 april
Op donderdag 14 april vieren alle kinderen het Paasfeest op school. Dit wordt in drie
groepen gevierd, groepen 1 en 2, 3/ 4 en 5 en groepen 6/7 en 8. De viering vindt plaats
zonder ouders. We zullen veel zingen, kijken naar de meesters en juffen die het toneelstuk
'Niemand is zoals jij' opvoeren, luisteren naar een optreden van het schoolkoor en nog veel
meer.
We maken van de lunch deze dag iets bijzonders. We maken samen een buffet en ieder
kind mag hier iets voor meenemen. U zult hier meer over horen via de leerkracht van uw
kind.
De schooltijden zijn deze dag gewoon van 8.30 tot 14.30 uur.

Verkeersexamen groep 7
Afgelopen maandag hebben de kinderen uit de
groepen 7 hun schriftelijk verkeersexamen gehad.
Gelukkig hebben heel veel kinderen hun theorie
examen gehaald, GEFELICITEERD! De kinderen
hebben op dinsdag 12 april hun praktisch
verkeersexamen, success met oefenen. Wij hebben
alle vertrouwen in deze kanjers!

Agenda
4 april
5 april
5 april
6 april
7 april
7 april
12 april
14 april
15 – 18 april
20 april
22 april
25 april – 6 mei

Inloopuur 14.30 – 15.15 uur
Meppel zwerfvuil vrij
Weekopening 8A
Peuterdans
Palmpasen
Inloopuur 14.30 – 15.15 uur
Praktisch verkeersexamen groep 7
Paasviering op school
Goede Vrijdag en Pasen (vrijdag & maandag vrij)
Oranjefeest
Koningsspelen
Meivakantie

Met vriendelijke groeten,
het team van Het Kompas.

