Nieuwsbrief 28

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
08-04--2022

Deze week:
Deze week weer een gevulde nieuwsbrief waarbij
Bijbelverhalen
we langzamerhand proberen te werken aan een vaste
Schoolfruit
Weekopening
opbouw. Wij hopen dat u op deze manier makkelijk
Juf Brenda
de informatie tot u kunt nemen en weer terug kunt
Peuterdans (13 april)
Reminder – Denkt u aan….
vinden.
Wijzigingen m.b.t. Coronabeleid
In de afgelopen week zijn we ondanks het winterse
Oproep schoolbibliotheek
Schooltennis Tivoli
weer toch buiten actief geweest. Zo hebben we
– juf Brenda
dinsdag met een aantal groepen een deel van Meppel Voorstellen
Informatieavond Yuniors
schoon gemaakt. Er is veel afval opgeruimd, wij
5 april - Meppel in één dag schoon
Koningsspelen vrijdag 22 april 2022
hopen met elkaar dat Meppel nu schoon blijft!
Bericht van Baptistengemeente Meppel
Elders in deze nieuwsbrief vindt u enkele foto’s.
Zomerpakkettenactie
Donderdag hebben we met een Agenda
groot aantal groepen de
palmpaasoptocht gelopen. We hebben rondom Reestoord gelopen
met onze mooi versierde palmpaasstokken.
In deze nieuwsbrief leest u ook over de informatieavond die wij
samen met onze collega’s van CSG Dingstede organiseren omtrent
‘ons’ Yuniors Tienercollege. Een leuk initiatief wat tegemoet komt
aan de behoefte van een groeiend aantal leerlingen in Nederland.
Als stichting Kindpunt zijn wij trots op deze nieuwe onderwijsvorm
waar we dit schooljaar mee gestart zijn.

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. Op dit moment hebben wij nog geen
bevestiging ontvangen met de soorten groente/ fruit die
volgende week geleverd zullen worden. Op woensdag,
donderdag en vrijdag kunt u uw kinderen dus een kleinere
pauzehap meegeven.

Weekopening
Afgelopen dinsdag heeft juf Doortje de
weekopening gehouden.
Aanstaande dinsdag 12 april staat er weer een
weekopening gepland. Deze wordt verzorgd
door groep 5C van juf Hieke en meester Steven.
Hopelijk tot dan!
De volgende weekopening zal pas weer na de
meivakantie plaatsvinden. Namelijk op dinsdag
17 mei zal 4C groep van juf Simone de
weekopening verzorgen.
Peuterdans (13 april)
Op woensdag 13 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.

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 paasbuffet van donderdag 14 april? Deze dag is ook de paasviering.
(nieuwsbrief 27). De schooltijden zijn gewoon van 8.30 – 14.30 uur.

Wijzigingen m.b.t. Coronabeleid
1. Het dringende advies om na een positieve zelftest een testafspraak bij de GGD te
plannen vervalt vanaf maandag 11 april 2022. Een zelftest is vanaf dat moment
voldoende.
2. Het advies aan onderwijspersoneel en leerlingen vanaf groep 6 om twee keer per
week preventief een zelftest te doen is sinds 15 maart vervallen.
3. Wel wordt nog steeds dringend aangeraden om bij klachten een zelftest te doen.
Om die reden blijft KC Het Kompas de komende weken nog twee zelftesten per
leerling uitdelen.
Oproep schoolbibliotheek
We zijn op zoek naar een ouder/ verzorger/ vrijwilliger die het leuk vindt om te helpen in
de schoolbibliotheek.
Als bibliotheekmedewerker helpt u de kinderen bij het inleveren/ uitlenen van boeken, het
uitzoeken van een geschikt, leuk leesboek en het opruimen van de ingeleverde boeken.
We zoeken nog hulp voor de maandagmiddag om de week (13.30-15.00 uur) of de
vrijdagmorgen (8.30-10.15)
Lijkt het u leuk om ons ‘bibliotheek-team’ te komen versterken dan kunt u zich
opgeven juf Jessica (j.reints@cbshetkompasmeppel.nl) of juf Annemieke
(a.vandervaart@kindpunt.nl) Twijfelt u of dit iets voor u is of heeft u nog andere vragen,
stel ze dan gerust.
Schooltennis Tivoli
TennisMeppel organiseert samen met TC Tivoli Schooltennis.
Wanneer: woensdag 11 mei t/m 29 juni (8x).
Tijdstip: 14:45 - 15:30 uur.
Kosten: 30,- per persoon.
Waar: Tennispark Tivoli (Catharinastraat 27A, Meppel).
Voor meer informatie: 06-29777800, danny@tennismeppel.nl
Als bijlage vinden jullie een flyer, hierin staat kort en krachtig alle informatie over deze
middag.

Voorstellen – juf Brenda
Mijn naam is Brenda Meijer. Ik ben
getrouwd en heb 2 kinderen, een dochter
16 en een zoon van 12 jaar. We wonen
sinds 2017 in Meppel. Als huisdieren
hebben wij 5 tamme ratjes, veel mensen
vinden ze eng, maar wij vinden ze
superschattig!
Ik heb 16 jaar als onderwijsassistent in het
speciaal onderwijs in Deventer gewerkt.
De laatste jaren heb ik met veel plezier in
het regulier onderwijs gewerkt. Ook
organiseren mijn echtgenoot en ik kampen
voor (vermoedelijk) hoogbegaafde
kinderen en jongeren. Ik ben inmiddels
ervaringsdeskundige op het gebied van
hoogbegaafdheid. Ik vind het een mooie nieuwe uitdaging om op Het Kompas aan het
werk te gaan.
In mijn vrije tijd vind ik het fijn om te puzzelen (in een boekje, maar ook legpuzzels). Ook
speel ik trompet bij een bigband in Vollenhove. Spelletjes doen is bij ons favoriet,
gelukkig hebben we heel veel spelletjes in huis zodat we ons niet hoeven te vervelen.
Verder vind ik het heerlijk om te kleuren, dit is een fijne manier om te relaxen.
Informatieavond Yuniors
Zie de flyer hiernaast.
Wij bevelen deze informatieavond van
Yuniors Tienercollege (ontstaan vanuit een
samenwerking tussen KC Het Kompas en
CSG Dingstede) van harte aan bij ouders/
leerlingen van groepen (5 en) 6.
Meer informatie over Yuniors Tienercollege
en de informatieavond vindt u hier.

5 april – Meppel in één dag schoon
Afgelopen dinsdag hebben er 4 groepen
mee gedaan aan de actie ‘ Meppel in één
dag schoon’. Het doel van Meppel in één
dag schoon: een gemeente zonder
zwerfafval! Ondanks het regenachtige weer
hebben de
kinderen
ontzettend
veel werk
verricht.

Koningsspelen vrijdag 22 april 2022
Op vrijdag 22 april vindt de 10e editie van de Koningsspelen plaats. Dit vieren wij
natuurlijk ook weer op school. We starten deze dag met een dans en daarna het
Koningsontbijt. Kinderen nemen zelf bord, bestek en beker mee. Tijdens de dag zijn er
meerdere sportieve activiteiten zowel binnen als buiten. Op het schoolplein zal er een
'wieltjesparcours' worden uitgezet. Alle kinderen mogen deze dag dan ook 'wieltjes'
meenemen (step, skeelers, skateboard, rolschaatsen, enz.) Ook mogen alle kinderen
deze dag in het oranje verkleed naar school komen. We hopen er met elkaar een feestelijke
en vooral bewegelijke dag van te maken!
Bericht van Baptistengemeente Meppel
Van de Baptistengemeente Meppel ontvingen een flyer over een paaswandeling die zij
organiseren. Deze paaswandeling wordt georganiseerd tijdens de Goede Week van 8 april
t/m 18 april. Een route van 3 km waarbij je d.m.v. filmpjes (die je ziet na het scannen QRcodes) meer leert over het feest van Pasen. De flyer vindt u als bijlage bij deze
nieuwsbrief.

Zomerpakkettenactie
De zomer is een heerlijke tijd van
vakanties, leuke uitstapjes, samen
zwemmen en ijsjes eten. Maar wat doe je
als er in je gezin geen geld is om deze
dingen te doen? De zomer kan heel lang
duren als de mensen om je heen wèl op
vakantie gaan en wèl dit soort leuke dingen
ondernemen.
Stichting Present Meppel en
Buurtgezinnen Meppel organiseren dit jaar
opnieuw een zomerpakkettenactie. Met
deze actie willen we voor gezinnen in
Meppel waar geen geld is om leuke dingen
te ondernemen, de zomervakantie toch wat
zonniger maken. De pakketten worden
samengesteld en bezorgd door vrijwilligers.
Wil je als gezin of groep ook een pakket samenstellen voor een ander gezin? Meld je dan
aan voor 16 mei via https://stichtingpresent.nl/meppel/zomerpakkettensamenstellen/
Agenda
4 april
12 april
14 april
15 – 18 april
20 april
21 april
22 april
25 april – 6 mei

Inloopuur 14.30 – 15.15 uur
Praktisch verkeersexamen groep 7
Paasviering op school
Goede Vrijdag en Pasen (vrijdag & maandag vrij)
Oranjefeest
Informatieavond Yuniors Tienercollege.
Koningsspelen
Meivakantie

Met vriendelijke groeten,
het team van Het Kompas.

