
 

 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),     

 

Alweer nieuwsbrief 3 van dit schooljaar! In 

deze nieuwsbrief leest u onder andere over 

de Week van het Kindcentrum die voor de 

deur staat. Een week met enkele 

inloopmomenten, een week waarin de 

ouderbetrokkenheid en educatief 

partnerschap extra onder de aandacht wordt 

gebracht. In deze nieuwsbrief leest u ook 

iets over Prinsjesdag, de daaraan 

gekoppelde lessen én de daaraan verbonden 

hoedjesdag. Doet uw zoon/ dochter ook 

mee? 

 

Tijdens de studiedag van afgelopen woensdag konden alle collega’s o.a. input leveren voor 

het strategisch beleidsplan van onze stichting voor de komende 4 jaar. Door deze 

studiedag vroeg in het cursusjaar te plaatsen waren we als stichting niet afhankelijk van de 

ontwikkelingen omtrent corona (in voorgaande cursusjaren kon de studiedag helaas niet 

doorgaan) en is er voldoende tijd om de inbreng mee te nemen in het beleidsplan.  
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Volgende week starten we met het thema ‘Zoektocht’. 

Het leven als een zoektocht. Over doorzetten, omgaan 

met veranderingen en tegenslagen. Ontdekken wat je 

belangrijk vindt en waar je van droomt. De 

bijbelverhalen van Abraham (Genesis 11 t/m 15) 

worden behandeld.  

 

 

 

Aanstaande dinsdag (20 september) zal groep 8Y de eerste weekopening van het 

schooljaar gaan verzorgen. We nodigen de ouder(s)/verzorger(s) van deze groep uit daarbij 

aanwezig te zijn.  

De weekopeningen worden gehouden in de speellokalen van ons kindcentrum door één 

van onze groepen en de andere groepen van hetzelfde leerjaar zullen daarbij aanwezig zijn.  

 

 

- De start van het schoolkoor op dinsdag 20 

september (aanstaande dinsdag) onder leiding 

van juf Loes (zie nieuwsbrief 2)? 

 

 

 

 

Volgende week (19 t/m 23 september) is de week van het Kindcentrum. Een week waarin 

de drempel voor u als (nieuwe) ouder of geïnteresseerde om bij ons binnen te lopen nog 

lager is dan anders. Wij hopen tenminste dat u ervaart dat de medewerkers van KC Het 

Kompas (en Kindpunt-Zuid) altijd benaderbaar zijn en dat u ons altijd weet te vinden en 

durft binnen te lopen. Gedurende deze week hebben wij 

echter 2 inloopmomenten en een ‘open dag’ gepland. De 

planning hiervan is als volgt: 

Maandag 19 september (14.30 – 15.00 uur) inloopmoment. 

Woensdag 21 september (12.15 – 12.45 uur) inloopmoment. 

Donderdag 22 september (13.00 -17.00 uur) open dag. 

Wij ontvangen u graag! 

Reminder – Denkt u aan….. 

Week van het Kindcentrum  

Bijbelverhalen 

Weekopening 



Aanstaande dinsdag is het weer de derde dinsdag 

van september, Prinsjesdag. Op school zal hier in de 

verschillende groepen ook weer aandacht aan 

besteed worden. In de groepen 7 en 8 zal de dag net 

als voorgaande jaren in het teken staan van ‘de 

Derde Kamer’. Een lespakket dat gericht is op 

Prinsjesdag en uitstekend aansluit bij het vak 

burgerschap (basisnormen en -waarden van onze 

samenleving). Op de site De Derde Kamer leest u meer over dit lespakket dat actueel is in de 

tijd waarin ook door de 

overheid meer aandacht 

vraagt voor dit vak op de 

basisscholen.  

 

 

 

 

 

Hoedjesdag 

De brief hiernaast spreekt 

voor zich! 

  

Prinsjesdag – Hoedjesdag - De Derde Kamer - Burgerschap 

https://derdekamer.nl/


 

Sinds de start van het nieuwe schooljaar werk ik op Het Kompas als duoleerkracht in 

groep 5C samen met (juf) Wendy. Mijn naam is Petra Wormhoudt. Ik ben anderhalf jaar 

geleden verhuisd van Amsterdam naar Ruinerwold. Vorig schooljaar heb ik op vier 

verschillende scholen vervangingen gedaan, van een instroomgroep tot en met groep acht. 

Ik ben nu heel blij met, in ieder geval, een jaar weer een vaste plek in een team en met een 

eigen klas. 

Ik woon in het buitengebied van Ruinerwold samen met 

Rob, de hond, twee katten, twintig hennetjes en 1 haan. 

Wij hebben vier kinderen die inmiddels ruim volwassen 

zijn en op zichzelf wonen in Amsterdam en Leiden. Dat 

was voor ons het moment om de drukke (maar zeer 

geliefde) stad achter ons te laten en wat rust en ruimte op 

te zoeken.  

De rust is niet gelukt: "help de moestuin ontploft, het gras 

moet gemaaid, de appels vallen opeens van de boom, 

hebben de kippen al eten gehad..."  

Maar de Drentse ruimte om ons heen is nog iedere dag 

een mooi mirakel! Een stap die we nooit gedacht hadden 

te durven zetten, maar die, zeker nu met een plek op een 

fijne school, niet beter had kunnen uitpakken!  

 

 

 

 

Aanstaande woensdag 21 september 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). In tegenstelling tot de 

periode voor de zomervakantie vinden peutergym en 

– dans weer plaats in het speellokaal. 

 

 

 

 

 

Voorstellen – juf Petra Wormhoudt 

Peutergym 



 

In de voormalige Oosterboerschool aan de KP Laan heeft KindPunt twee prachtige ontdek 

lokalen ingericht. In deze lokalen gaan kinderen en volwassenen aan de slag met Techniek 

en Technologie. Op 19 september wordt het 

lokaal om 19.30 uur feestelijk geopend en 

daarna kan iedereen zelf ervaren en 

ontdekken hoe leren er in de 21e eeuw uitziet. 

Ouders en alle andere belangstellenden zijn 

hierbij van harte welkom.  

De  kinderen die een kindcentrum 

van  KindPunt en Plus Kinderopvang 

bezoeken krijgen les in deze lokalen. Zij gaan 

daar aan de slag met techniek en digitale 

geletterdheid, zodat zij niet alleen enthousiast 

worden voor techniek maar ook klaar zijn 

voor een digitale toekomst. 

Op vrijdagmiddag en zaterdagochtend kan 

iedereen uit de buurt langs komen om lekker 

te experimenteren. Jonge kinderen gaan aan 

de slag met hout of met Lego. Tieners 

krijgen de ruimte om hun eigen project 

te maken (er is ook volwaardige tv 

studio) en volwassenen zijn natuurlijk 

ook welkom om zelf iets te maken of 

samen met hun (klein)kinderen aan de 

slag te gaan.  

Op deze momenten is er hulp 

beschikbaar en kan iedereen op zijn 

eigen niveau aan de slag. Er zijn kant-

en-klare projecten beschikbaar, maar er 

is ook ruimte om zelf aan de slag te 

gaan met bijvoorbeeld hout bewerken, 

3d printers en de lasersnijder. 

OntdekPunt Meppel is het bruisende 

hart van De Spil. Het centrum voor 

onderwijs, zorg en meer.  

 

 

 

Opening Ontdekpunt op 19 september 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-09 t/m 23-09 Week van het Kindcentrum 

19-09   Inloopmoment voor ouders (14.30 uur) 

19-09   Opening Ontdekpunt (19.30 – 21:30 uur) 

20-09   Weekopening groep 8Y 

21-09   Inloopmoment voor ouders (12.15 uur) 

21-09   Peutergym 

22-09   ‘Open Middag’ 13.00 – 17.00 uur.  

27-09   Weekopening groep 3A 

 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

Talentontwikkeling! 

Agenda 


