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Wat een mooie laatste week voor de meivakantie
was dit! Veel leerlingen en leerkrachten hebben deze Deze week:
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hebben we ook nog een
informatiebijeenkomst
van Yuniors gehad. Al
met al een volle week.
Achter de schermen wordt al weer gewerkt aan de formatie
voor het volgende cursusjaar. Na de meivakantie wordt het
team hierin ook meegenomen. Ons streven is om ergens in
juni aan u te communiceren hoe de formatie voor volgend
schooljaar eruit zal gaan zien.
Nu volgt eerst de meivakantie! Wij wensen alle leerlingen en ouders een fijne vakantie en
we zien elkaar weer op maandag 9 mei!

Bijbelverhalen
De komende weken zullen in het thema staan van ‘Geen zin’.
Over de zin en onzin van wat ons gevraagd wordt. Over het
zoeken naar wat zinvol is en betekenis heeft.
Vanuit de Bijbel staat het verhaal van Jona (bijbelboek Jona)
centraal.
Weekopening
De volgende weekopening zal na de meivakantie plaatsvinden.
Namelijk op dinsdag 17 mei zal 4C groep van juf Simone de
weekopening verzorgen.
Peutergym (11 mei)
Op woensdag 11 mei verzorgt juf Carmen weer de
peuterdans. De eerste ronde start om 9:00 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…..
- 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.
- Opgave voor de Meppel City Run/ SNS Kidsrun (nieuwsbrief 21)?
- Opgave voor Tivoli schooltennis (nieuwsbrief 28)?

Yuniors (proeflesmiddag)
Gisteravond hebben wij de
informatiebijeenkomst van
Yuniors gehouden. Door
omstandigheden kon deze niet
plaatsvinden bij CSG Dingstede
en heeft deze plaatsgevonden in
de speellokalen van onze school.
We kijken terug op een geslaagde
avond met een groot aantal
belangstellenden. Juf Irene en
meester Reinier hebben samen met Robbert Kooistra (een collega van CSG Dingstede) het
waarom, hoe en wat van het Yuniors tienercollege uitgelegd. Daarnaast heeft juf Irene
verteld hoe zij in de huidige Yuniors-groep werkt. Hierbij werd zij ondersteund door twee
leerlingen. Nolan en Julie hebben
hun juf daar op een fantastische
manier bij ondersteund.
Proeflesmiddag
Ben jij geïnteresseerd in het
Yuniors tienercollege? Op
woensdagmiddag 18 mei is er een
proeflesmiddag voor kinderen van
groep 6.
Tussen 13.00 en 14.30 uur gaan juf Irene en meester Reinier jullie laten beleven hoe het is
om in een Yuniors klas te zitten. Jullie volgen
een les en kunnen zien hoe het lokaal er uit
ziet. Je kan dan natuurlijk ook al je vragen
stellen.
Als klap op de vuurpijl gaan jullie zelfs nog
naar Dingstede om daar praktisch aan de slag
te gaan.
Lijkt het jou ook leuk? Meld je dan aan bij juf Irene i.barten@kindpunt.nl
Nieuwe leesmethode voor volgend cursusjaar
Voor volgend cursusjaar heeft de werkgroep lezen in ons team een voorstel gedaan
richting het team.
Het team heeft dit voorstel aangenomen. Dat betekent dat we m.i.v. volgend cursusjaar een
nieuwe leesmethode (te weten ‘Atlantis’) gaan gebruiken. Deze methode is ontwikkeld op
basis van wetenschappelijk onderzoek. Natuurlijk is deze methode kerndoeldekkend voor
technisch lezen én begrijpend lezen.

In Atlantis worden technisch en begrijpend lezen volledig geïntegreerd aangeboden.
Kinderen leren teksten vlot, vloeiend en met begrip te lezen. Omdat leesplezier de basis is
voor leessucces, staat de leesbeleving in elke les centraal. Daarnaast biedt Atlantis speciale
leesplezierlessen aan.
Als kinderen met plezier lezen, volgen betere ‘leesscores’ bijna vanzelf. Leesbeleving
speelt dan ook een belangrijke rol in Atlantis.
Op reis door een wereld van verhalen
Atlantis is opgebouwd rondom vier belevingsgebieden: andere plaatsen en andere tijden,
wetenschap en techniek, mens en natuur en cultuur en maatschappij. Elk jaar maken
kinderen een reis door deze vier gebieden. In elk blok verkennen ze een deel van één
gebied.
Zo ontdekken ze stukje bij beetje de hele wereld van Atlantis; een wereld van verhalen!
Klik hier voor een kort filmpje over deze methode.
Avondvierdaagse
De avondvierdaagse komt er aan
en deze zal gehouden worden in
week 22 (op 30 mei t/m 2 juni).
Wij doen als school hier graag
weer aan mee.
Hiervoor krijgt u in het laatste
weekend van de meivakantie een
inschrijfformulier via de mail.
Via dit formulier kunt u uw
kind(eren) opgeven.
Wanneer er vragen zijn kunt u ons mailen; ackindcentrumhetkompas@kindpunt.nl
Eindtoets
Deze week is door de leerlingen
van de groepen 8 weer de
Eindtoets gemaakt. In twee
ochtenden hebben deze leerlingen
weer kunnen laten zien wat ze
geleerd hebben de afgelopen
jaren. De meeste leerlingen weten
al naar welke school ze gaan en
welk niveau ze gaan doen in het
voortgezet onderwijs. Toch kan in
enkele gevallen het advies (en
mogelijk de plaatsing) nog
bijgesteld worden n.a.v. deze Eindtoets. Na meivakantie verwachten wij de uitslagen te
ontvangen en te delen met leerlingen en ouders.

KIES
Vanaf volgens schooljaar zal de schoolmaatschappelijk werker weer starten met het
begeleiden van kinderen met gescheiden ouders. Niemand ‘kiest’ zomaar voor een
scheiding. Zeker kinderen en jongeren niet. Kinderen en jongeren zijn loyaal aan hun
ouders en ook afhankelijk van de mogelijkheden die hen geboden worden. Voor kinderen
en jongeren die de scheiding van hun ouders meemaken én hun ouders, is er KIES.
KIES staat voor Kinderen In Een Scheiding. Dat kunnen allerlei scheiding situaties zijn.
De scheiding is kort of al langer geleden. KIES staat ook voor het recht van kinderen en
jongeren om voor zichzelf te kiezen. Tenminste voor hun eigen gedachten, gevoelens, wat
ze ervaren, wensen en hopen.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u extra informatie over KIES.
Ouders kunnen hun kind(eren) aanmelden via de leerkracht, intern begeleider of direct bij
Marije (onze schoolmaatschappelijk werker) via m.boersma@welzijnmw.nl
Oranjefeest
We kijken als school terug op een zeer geslaagd Oranjefeest. Wat leuk dat we dit weer
konden doen met elkaar op deze manier. We hebben heel veel positieve reacties mogen
ontvangen tijdens het feest, maar ook de
dagen erna op het plein, in de school of via
email.
Namens het team hebben enkele collega’s
de kar getrokken samen met de ouders van
de AC. Deze collega’s en ouders enorm
bedankt voor het tot stand brengen van dit

mooie feest. Maar ook alle andere collega’s en
ouders die niet zozeer de aanjager waren, maar
wel zorgden voor taarten, prijzen, hulp tijdens
het feest of op wat voor manier dan ook,
bedankt!
Er ligt bij de balie nog een bodem van een
bakblik. Er heeft zich al één ouder gemeld met
bakblik zonder bodem. Deze horen niet bij
elkaar. Als er iemand is die op dit moment in het
bezit is van een bodem en bakblik die ook niet bij
elkaar passen, dan kunt u deze bodem ruilen bij
de balie van Truus.

Het Oranjefeest heeft veel geld opgebracht.
Van deze bruto-opbrengst moeten nog de
nodige kosten betaald worden, dus de
exacte opbrengst weten we nog niet. Dit
leest u in een volgende nieuwsbrief, waarbij
we ook zullen toelichten waaraan we dit
geld gaan besteden.

Beeldschermen
Tijdens het feest waren
nog de nodige ICTmaterialen te koop.
Voor een klein prijsje was het mogelijk
om een beeldscherm of toetsenbord te
‘kopen’ van school, omdat wij deze niet
meer gebruiken. Mocht u hier nog
belangstelling voor hebben dan kunt u
contact op nemen met meester Soenil
(s.noorlander@kindpunt.nl).
OP = OP
Koningsspelen
Vandaag hebben we met de hele
school de Koningsspelen gevierd.
Vanmorgen hebben we met alle
leerlingen (en een deel van de
ouders) deze dag geopend met de
dans en het lied
‘FitTop10’. Bij het dansen hadden
de leerlingen een goed voorbeeld
aan juf Carmen, juf Irene, juf
Denise, meester Bas en meester
Albert-Jan. De rest van deze dag is
‘op wieltjes’ verlopen.

Agenda
25 april – 6 mei
9 mei
17 mei
18 mei
20 mei
23 t/m 25 mei
3 juni
7 juni

Meivakantie
Spreekuur directie (8.30 – 9.30 uur)
Weekopening groep 4C
Proeflesmiddag Yuniors
Sportdag gr. 6 t/m 8
Kamp groep 8
Studiedag (vrij)
Schoolreis groepen 6 & 7

Met vriendelijke groeten,
het team van Het Kompas.

