
 

 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Vandaag een (korte) 

nieuwsbrief al op 

donderdag. Vandaag 

hebben wij in de groepen 

het paasfeest gevierd en gezellig met 

elkaar geluncht. Ook heeft er een ‘eitje-tik-wedstrijd’ plaatsgevonden en 

zijn er volop eieren gezocht.  

Pasen staat ook voor een nieuw begin. Ook het voorjaar staat voor een 

nieuw begin en het weer werkt ook al mee.  

 

Deze week hebben de groepen 1 in de tuin uitleg gehad en meegeholpen 

met Klaas Krokus. Een kundig man die veel kon vertellen over de 

bloemetjes en de plantjes.  

  

Nieuwsbrief 28 
07-04--2023 

 

Deze week: 

Bijbelverhalen 

Weekopening 

Peuterdans 

Parro 2.0 

Avond4daagse 

Werkzaamheden in de buurt 

KIES 

Peutervoorstelling 

Typecursus 

Agenda 



De komende periode (t/m 28 april) werken wij vanuit de methode Trefwoord aan het 

thema “Laat je horen”. Het gaat over het uitkomen voor jouw eigen mening, laten horen 

wat jij ergens van vindt. We zullen het hebben over debatteren en je gelijk proberen te 

halen, in discussie gaan op basis van 

argumenten. Ook zal het gaan over de 

spanning tussen principes en de 

nuchtere realiteit.  

Vanuit de bijbel komen de verhalen van 

Paulus van Tarsus (Handelingen 7 t/m 

9); Paulus in Efeze (Handelingen 19); 

een brief naar Korinte (1 Korintiërs 10 

en 11); Een brief van Felimon 

(Filemon); Naar Rome (Handelingen 27 

en 28).   

 

 

 

 

De foto die vorige week op deze plaats 

stond en er deze week staat is de foto 

van groep 5B, de groep van meester 

Auke. De volgende weekopening staat 

gepland op 18 april door de groep van 

meester Reinier (8A).  

 

 

 

 

Woensdag 12 april staat er peuterdans 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 

Peuterdans 

Weekopening 



Beste ouder/verzorger,  

Parro wordt vernieuwd! Parro 2.0 werkt eigenlijk net zoals je gewend 

bent, maar dan nog gemakkelijker. Verfrissend en vertrouwd!  

Vanaf 17 april wordt Parro 2.0 gefaseerd uitgerold. Naast een aantal 

visuele veranderingen mag je een meer stapsgewijze werkwijze 

verwachten. Dit ga je bijvoorbeeld ervaren bij het absent melden van 

jouw kind(eren). 

De belangrijkste wijzigingen heeft Parro voor je op een rij gezet. Je 

vindt ze op deze webpagina. 

 

Van 5 t/m 8 juni vindt de avondvierdaagse weer plaats. Ook onze school doet hieraan mee. 

U kunt u kind met behulp van onderstaande link aanmelden voor de avondvierdaagse. Het 

aanmelden kan tot zaterdag 13 mei. Daarnaast kunt u aangeven of u ons mee wilt lopen, 

aanspreker wilt zijn of wilt helpen bij de 

pauzepunten. 

Het is de bedoeling dat de kinderen de 

volgende afstanden lopen: 

Groep 1 en 2: 5 km de laatste avond 

Groep 3-5: 5 km; 4 avonden  

Groep 6-8: 10 km; 4 avonden 

 

Het aanmelden van uw kind(eren) kan via 

onderstaande link: 

Avondvierdaagse Het Kompas 2023 - Google Formulieren 

 

Om dit allemaal goed te laten verlopen, zijn wij daarnaast op zoek naar iemand die het 

leuk vindt om ons te helpen bij de 10 km. Waar moet u aan denken: 

- Het in ontvangst nemen van de startbewijzen van iemand van de AC 

- Het uitdelen van de startbewijzen aan de aansprekers van de groepen op het 

kerkplein 

- Zorgen dat we als school gezamenlijk van het kerkplein vertrekken 

- Rondfietsen langs de route van de 10 km om te kijken of alles goed gaat 

- Zorgen dat we vanaf het pauzepunt weer als één school vertrekken 

- Het innemen van de startbewijzen bij aankomst op het kerkplein 

- Het inleveren van de startbewijzen bij iemand van de AC 

Lijkt het u wat of heeft u nog vragen, laat het ons dan weten op ons emailadres: 

ackindcentrumhetkompas@Kindpunt.nl 
 

Belangrijk bericht van Parra 

Avond4daagse 

https://czqk604.na1.hubspotlinks.com/Ctc/RI+113/cZQk604/VX4SS62Bd1gHW1XPCCx98RydXW3wqskQ4Y_F5PMfRfly3lScGV1-WJV7Cg-09VrBfbL1zjqdDW20TsLD7Nx9TZW8H7KgL2yb9HDW73TF6x8DHb3VW4R3qh34JWp4wW8TfrRr5Bp-XNW1VBWLY6c2gTCW4wGh2Q5W17jkW5VfK6-7tYfvTW8cN6B660WjzxW4BCln863_ZJfW28MmW56cPRNfW7RVSTD5cLWx5W33SxYb4cs4sTW7Wlbfl2m50lzW3-VtV75kT3-cVyccxM3-pGKgW3prgp74khghPW1y90BM1mxXSHVqfkRj6x2lPWW58BPDd3fs6F9W8lyLBD3c8kBMW8zYtcS6Wc-P-W7j_KwY9gDCGrW8V4MVG1XLvwnW7zVTln67phHbW5FVBYg1Nxp2DW8Srnjp1X16wR3gTN1
https://docs.google.com/forms/d/1z0WyNtp-0GQeD--mgnZU-ZBGMhuMWQL8jDi9SVWYD9I/edit


 

 

 

Bijgevoegde brief ontvingen wij en delen wij graag 

met u. Wellicht kunt u er rekening mee houden.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

KIES staat voor ‘kinderen in een scheiding’ en is bedoeld voor alle kinderen die een 

echtscheiding hebben meegemaakt. Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun 

ouders en hebben wellicht hulp nodig. Via deze link kunt u extra informatie 

vinden en eventueel uw kind(eren) aanmelden.   

 

 
 

 

 

Zie de flyer hiernaast voor de peutervoorstelling 

Floddertje die voor aanstaande dinsdag gepland 

staat! 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

KIES 

Werkzaamheden in de buurt 

Peutervoorstelling 

https://www.welzijnmw.nl/project/kies-kinderen-in-een-scheiding/


 

 

Deze week wederom een aantal geslaagde voor de typecursus! 

Van harte gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-04   Voorstelling Floddertje 

12-04   De Grote Rekendag 

18-04   Weekopening groep 8A 

19-04   Oranjefeest 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

 

 

Typecursus 

Agenda 


