
 

 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Vandaag de dag van de sponsorloop voor het 

goede doel World Servants. Wanneer u 

vandaag buiten bent geweest zult u begrijpen 

dat we blij zijn dat de organisatie de beslissing 

genomen heeft om deze sponsorloop in de 

sporthal te laten plaatsvinden. Ook het publiek 

kon nu droog vanaf of vanachter de tribune de 

hardlopers aanmoedigen. In de sporthal was 

een mooi parcours uitgezet en door de 

beknoptheid van deze opzet ontstond er een 

gezellige sfeer waarbij hard gelopen kon worden. In deze nieuwsbrief vindt u nog nadere 

informatie over het financiële gedeelte van de sponsorloop van meester Christian Wolters. 

In deze nieuwsbrief  vindt u een lijst met gevonden voorwerpen van de afgelopen periode. 

Voortaan zullen wij de gevonden voorwerpen delen in deze nieuwsbrief, dit scheelt weer 

een mail in uw mailbox. Kijk goed of er iets bij zit wat van u of uw kinderen kan zijn.  

 

Volgende week donderdag vieren wij Pasen op school. Op Goede Vrijdag zijn alle 

leerlingen vrij, net als op Tweede Paasdag (maandag). Op dit moment kunnen wij nog niet 

inschatten of u zich volgende week (op donderdag) mag verheugen op een nieuwsbrief. 

Dit is afhankelijk van de aangeleverde stukken en de noodzaak om met u te 

communiceren.  
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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.  

 

 

 

 

Woensdag 5 april staat er peutergym 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 

Peutergym 

Weekopening 



 

Op school zijn nog enkele zwarte 

I-padhoesjes, ongebruikt. Deze 

zijn geschikt voor de I-pad air 2. U 

mag deze gratis ophalen als u (één 

van) deze kunt gebruiken. 

Wanneer u interesse hebt, kunt u 

contact opnemen met meester 

Soenil 

(s.noorlander@kindpunt.nl).  
 

Naar aanleiding van de sponsorloop die vandaag gehouden wordt, kwamen er vragen 

waarop meester Christiaan in een schrijven antwoord heeft gegeven. Misschien had u deze 

vragen ook en/ of vindt u deze informatie interessant om te lezen.  

Leuk om deze vraag te krijgen. Ik zal proberen hier een overzichtelijk antwoord op te 

geven. 

Onze groep bestaat uit 12 deelnemers. Wij moeten €30.660 euro (12 x €2555) ophalen om 

alle kosten te dekken van dit project. 

40% van deze kosten (€1022 p.p.) zijn voor de reis en verblijf van dit project en een uitje. 

60% van deze kosten (€1533 p.p.) zijn voor de bouwmaterialen, ontwikkelprogramma’s 

(World Servants blijft nog 5 jaar lang betrokken na dit project), training van de 

deelnemers en training van de leiders.  

Wij maken een onderscheid tussen deze 40% en 60%.  

De 40% (€12.264) betalen we als deelnemers vanuit eigen portemonnee, door te werken 

bij verschillende opdrachtgevers en door het opzetten van acties waar wij aan het werk 

zijn voor anderen. 

De 60% (€18.396) halen we op door acties te organiseren waarbij anderen ons helpen bij 

het actievoeren. Zoals dus de sponsorloop op het Kompas. 

Om antwoord te geven op de vraag: De opbrengst van de sponsorloop van het Kompas is 

voor bouwmaterialen, ontwikkelprogramma’s, training van de deelnemers en training van 

de leiders. Hieronder wil ik nog even weergeven hoeveel geld er ondertussen gerealiseerd 

is. In de ‘60% categorie’ moeten we nog €7796 ophalen. Mocht het zo zijn dat de actie op 

het Kompas meer dan dit bedrag opbrengt, dan wordt dit geld besteed aan een ander 

project van World Servants voor de ‘60% 

categorie’. Niet voor de ‘40% categorie’. 

Met vriendelijke groet, Christian Wolters 

 

 

 

 

  Nodig Gerealiseerd Nog nodig 

40% € 12.264,00 € 12.191,00 € 73,00 

60% € 18.396,00 € 10.600,00 € 7.796,00 

        

Totaal € 30.660,00 € 22.791,00 € 7.869,00 

I-pad hoesjes 

Sponsorloop, aanvullende informatie 

mailto:s.noorlander@kindpunt.nl


 

Op de foto’s hiernaast vindt u de 

gevonden voorwerpen van de 

afgelopen periode.  

 

Deze gevonden voorwerpen liggen bij 

de balie van het Kompas.  

Maandag  30-04-2023 krijgen de 

gevonden voorwerpen een andere 

bestemming.  

  

Denkt u er ook aan dat er ook 

gevonden voorwerpen bij de 

Sprinkels (voor, bij de schuifdeuren) 

en de sporthal kunnen liggen. 

Wanneer er vragen zijn m.b.t. de 

gevonden voorwerpen kunt u contact 

opnemen met Truus. 

administratiekchetkompas@kindpunt.nl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevonden voorwerpen 



Voor een nieuwe serie technieklessen (maken van een flipperkast) in groep 8 zijn we op 
zoek naar hout. Wie heeft restanten voor ons? We 
zoeken platen of brede planken in het formaat van a4 
of groter.  
Als er nog wat bij u in de schuur ligt wat u kunt 
missen, mag dat naar groep 8C. Als het vervoeren 
lastig is, willen we het ook wel ophalen.  
In dat geval mag u een mailtje sturen naar 
d.barten@kindpunt.nl 
Bedankt alvast. Juf Doortje. 
 

Via deze link ontvangt u de nieuwsbrief van maart van Meppel Actief.  
 

 

 

Wederom een aantal geslaagden voor te 

typecursus! Van harte gefeliciteerd! 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

05-04   Peutergym 

06-04   Paasviering op school 

07-04 t/m 10-04 Goede Vrijdag en Pasen, leerlingen vrij 

12-04   De Grote Rekendag 

19-04   Oranjefeest 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 
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