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veel leerlingen niet met de auto komen, maar op de
fiets. Toch willen wij drie dingen bij u onder de
aandacht brengen m.b.t. het parkeren van de
‘wielen’. Deze leest u verderop in deze nieuwsbrief.
Het is deze week 77 jaar geleden
dat Meppel werd bevrijd van de
Duitse bezetting. Op deze dag
(13 april) zijn alle leerlingen van
de groepen 8 naar het Wilhelminapark geweest om deze
dag te herdenken. Een dag die dit jaar misschien nog
meer impact op de leerlingen maakt dan voorgaande
jaren door de gebeurtenissen die op dit moment ver weg,
maar toch dichtbij plaatsvinden. Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid.

Bijbelverhalen
De komende weken zullen in het thema staan van ‘Weet je het zeker?’.
Over twijfel en zekerheid; over de ruimte om vragen te stellen en de bereidheid te zoeken.
Bijbelverhalen die daar over gaan: Het verhaal van de priester; de Emmaüsgangers; het
geloof van Tomas en de andere leerlingen (Matteüs 28; Lucas 24; Johannes 20).
Schoolfruit
Volgende week ontvangen wij voor de laatste keer
schoolfruit. Op dit moment hebben wij de toezegging dat
dit gewoon op dinsdag zal gebeuren. Dat betekent dat de
leerlingen op woensdag, donderdag en vrijdag mogen
genieten van bananen, mandarijnen en peren.
Weekopening
Afgelopen dinsdag hebben juf Hieke en meester
Steven de weekopening gehouden.
De volgende weekopening zal pas weer na de
meivakantie plaatsvinden. Namelijk op dinsdag 17
mei zal 4C groep van juf Simone de weekopening
verzorgen.

Peutergym (20 april)
Op woensdag 20 april verzorgt meester Albert Jan
weer de peutergym. De eerste ronde start om 9:00
uur; de tweede ronde start om 9.30 uur. Deelname
aan peutergym is gratis.
Een tip voor nieuwe ouders en belangstellenden:
neem de ingang tegenover de beachvlaggen op het
plein (bij de donkergroene buitenpanelen).
Peutergym vindt plaats in de speellokalen van ons
Kindcentrum.

Reminder – Denkt u aan…..
- Het bestellen van de schoolfoto’s? Leuk idee voor Moederdag?
- Inleveren van spelletjes en boeken voor het Oranjefeest bij juf Esther
de Boer? Het dan t/m woensdag nog. Dan is het Oranjefeest!
- Het meegeven van ‘wieltjes’ aan uw
kinderen op vrijdag 22 april tijdens de
Koningsspelen?

Fietsen en de fietsenstalling
Met betrekking tot het parkeren van de fietsen, willen wij graag drie dingen bij u onder de
aandacht brengen. Deze worden ook in de klassen besproken. Het lijkt ons goed dat u
ervan op de hoogte bent en wellicht kunt u ze thuis ook bespreken.
• Wilt u goed kijken of uw kind(eren) niet lopend naar school kunnen/ moeten
komen? In de schoolgids van dit jaar (hoofdstuk 7.5, pagina 43) kunt u lezen van
welke leerlingen wij verwachten dat ze lopend op school komen.
• Wij vragen de leerlingen om de fietsen in de daarvoor bestemde stalling te
parkeren en niet daarbuiten. Nu staan ze soms op het plein.
• Er zijn leerlingen die niet op de fiets maar op andere wieltjes naar school komen,
bijvoorbeeld een step. Deze wordt in de meeste gevallen binnen in een hal
neergezet. We merken nu dat dit er steeds meer worden en daardoor steeds
lastiger wordt in de hallen. Met deze leerlingen wordt afgesproken dat zij hun
‘wieltjes’ voortaan in de fietsenstalling plaatsen.
Oproep schoolbibliotheek
U denkt wellicht dat dit een herhaling is van vorige week. Dit is het deels ook, maar we
zijn blij dat we al een positieve reactie hebben mogen ontvangen voor de vrijdagmorgen.
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)
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.

Yuniors informatieavond aanstaande donderdag (ook te lezen in de krant).

Info-uurtje Buurtgezinnen bij bibliotheek Meppel
Donderdag 21 april van 11.00 tot 12.00 uur houdt Buurtgezinnen Meppel weer een
informatie-uurtje bij bibliotheek Meppel. Geïnteresseerde vraag- en steungezinnen kunnen
hier vrijblijvend aanschuiven voor meer informatie. Bij een kopje koffie of thee vertelt
coördinator Geke Maes wat Buurtgezinnen zoal doet voor de gezinnen in Meppel en er is
ruimte voor gesprek en vragen.
Opvoeden doen we samen
Buurtgezinnen is een initiatief gebaseerd op de gedachte: opvoeden doen we samen.
Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en
stabiel gezin in de buurt (steungezinnen), voor alledaagse en vriendschappelijke hulp
rondom de kinderen. Een steungezin kan een gezin met kinderen zijn, maar ook een ‘opa
en oma’ of een stel zonder kinderen dat op een andere manier opvoedervaring heeft. Hoe
de steun eruit ziet is altijd maatwerk. Het kan gaan om een wekelijkse speelafspraak na
schooltijd of in het weekend, mee-eten, af en toe logeren of samen iets leuks ondernemen.

Zo krijgen de kinderen en jongeren wat extra liefde en aandacht, en hebben ouders wat tijd
voor zichzelf om op te laden.
Wees welkom
Kan jouw gezin wel wat steun gebruiken of denk je er juist over om hulp te bieden aan een
ander gezin? Kom dan donderdag 21 april langs in de bieb. Aanmelden hoeft niet maar
mag wel: geke@buurtgezinnen.nl
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Agenda
15 – 18 april
19 en 21 april
20 april
21 april
22 april
25 april – 6 mei
20 mei

Goede Vrijdag en Pasen (vrijdag & maandag vrij)
Eindtoets groep 8
Oranjefeest
Informatieavond Yuniors Tienercollege.
Koningsspelen
Meivakantie
Sportdag gr. 6 t/m 8

Met vriendelijke groeten,
het team van Het Kompas.

