
 

 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

 

We kunnen terugkijken op een fantastisch 

Oranjefeest afgelopen woensdag! In de nieuwsbrief 

leest u hierover meer. Op deze plek de complimenten 

aan de AC en de collega’s die dit gezamenlijk 

georganiseerd hebben. De taart- en bakvormen zijn 

voor een groot deel weer opgehaald en/of uitgedeeld 

aan de leerlingen. Het mysterie van de taartvorm van 

vorig jaar is nog steeds niet opgelost, wel zijn er nu 

nog een snijplank en bakblik op school waarvan we 

niet weten wie de eigenaar is. Deze kunnen na de 

vakantie bij Truus opgehaald worden bij de balie.  

Vandaag waren de Koningsspelen, ook die zijn heel goed 

verlopen. Er kon genoten worden van een goed ontbijt met de 

nodige keuze. Daarna is iedereen actief geweest op het 

sportveld, in de sporthal of op het schoolplein. In een enkele 

klas is zelfs nog karaoke gezongen. Dank voor iedereen die 

dit mogelijk gemaakt heeft, van het organiseren van de 

activiteiten tot het zorgen voor het juiste schoolshirt. Het was 

kortom een drukke week voor de collega’s en de ouders. 

Maar natuurlijk het meest voor de leerlingen. Die zijn nu wel 

toe aan een welverdiende vakantie. Wij hopen iedereen weer 

te zien op maandag 8 mei! Fijne vakantie gewenst! 
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In de komende periode (t/m 26 

mei) werken we vanuit de 

methode Trefwoord in het 

thema ‘Alles in orde’. Het zal 

gaan over orde en harmonie in 

de natuur en over het verstoren 

van het evenwicht en het 

zoeken naar balans. Vanuit de 

bijbel komen de 

scheppingsverhalen uit Genesis 

1 en 2 aan bod. 

 

 

 

 

Deze week heeft groep 8A 

met meester Reinier de 

weekopening verzorgd (zie 

foto hiernaast). De volgende 

weekopening is op dinsdag 

16 mei en wordt verzorgd 

door groep 4A met meester 

Luuk en juf Tirsa.  

 

 

 

 

 

Woensdag 10 mei 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).   

 
 

 

 

 

Bijbelverhalen 

Peutergym 

Weekopening 



 

De avondvierdaagse vind dit jaar plaats van 5 t/m 8 juni. Voor de 10 km van de 

avondvierdaagse zijn wij dringend op zoek naar iemand die ons hierbij kan helpen. 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 leuk om ons hierbij te helpen of wilt u meer informatie hebben, stuur dan een 

mail naar ons emailadres: ackindcentrumhetkompas@Kind-punt.nl 

 

Opgave 

Denkt u er aan om uw kind(eren) op te geven voor de avondvierdaagse? Dit kunt u met 

behulp van onderstaande link doen tot zaterdag 13 mei. Daarnaast kunt u aangeven of u 

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 

Deze week is meester 

Christian Wolters bij 

ons op school geweest 

om in de pauze op het 

plein de opbrengst 

van de sponsorloop 

bekend te maken. 

Hiernaast kunt u op 

de foto lezen wat de 

sponsorloop heeft 

opgebracht. Namens 

meester Christian en 

World Servants heel 

hartelijk bedankt voor uw bijdrage en alle leerlingen natuurlijk bedankt voor hun 

inspanningen.  

Hulp gevraagd voor de 10 km van de avondvierdaagse 

Opbrengst sponsorloop World Servants 

https://docs.google.com/forms/d/1z0WyNtp-0GQeD--mgnZU-ZBGMhuMWQL8jDi9SVWYD9I/edit


Wat hebben we genoten van het Oranjefeest afgelopen woensdag en wat hebben we geluk 

gehad met het weer. We willen alle mensen bedanken die ons geholpen hebben om er zo'n 

fantastisch feest van te maken.  Wat waren er weer fantastische prijzen te winnen bij het 

rad van fortuin! Verderop vindt u een overzicht van alle sponsoren van het feest.  

In het bijzonder willen we even Interstage (de stellage), Gerans (de spijkerbroek) en 

Kroost Mode (de prijzen) bedanken voor het onderdeel spijkerbroek hangen. Leuk dat 

zoveel kinderen (en sommige ouders) een poging hebben gewaagd. De winnaar bij de 

jongens is geworden Hugo Verheijen uit groep 5B, hij bleef 3.35 minuten hangen. Linde 

Bakker uit groep 5A is de winnares van de meisjes, zij bleef 2.19 minuten hangen. Beide 

mogen een mooie spijkerbroek bij 

Kroost uitkiezen.  

Veel kinderen hebben een poging 

gedaan om te raden hoeveel spekjes en 

m&m's er in de potten zaten. Er zaten 

145 m&m's in de pot. Merle uit groep 

5A zat hier het dichtstbij. Zij krijgt de 

m&m's mee naar huis. Bo groep 4B, 

Pim groep 7B en Tijn groep 7Y hadden 

allemaal het juiste aantal spekjes 

geraden. Dit waren er 43. Zij zullen 

allemaal een lekkere zak spekjes 

krijgen.  

Het was voor de organisatie even improviseren tijdens het Oranjefeest. De organiserende 

AC en leerkrachten hadden alles 

perfect uitgedacht. Zij hadden 

daarbij ook hulp van de 

leerlingen uit groep 8 gevraagd 

en deze waren voor een groot 

deel natuurlijk bereid om mee te 

werken. Hierbij was er geen 

rekening gehouden met een 

schoolvoetbaltoernooi dat tot na 

17.00 uur doorging. En nu 

haalden enkele teams ook nog de 

finale, waardoor ze tot het laatst 

moesten (mochten) blijven. 

Uiteindelijk heeft het wel een winnend team opgeleverd! Heel goed gedaan dames, 

gefeliciteerd!  En.. Uiteindelijk is het tijdens het Oranjefeest allemaal goed gekomen! 

Oranjefeest 

Schoolvoetbal 



Op 4 juni 2023 vindt de Meppel City Run voor de 10e keer plaats in de binnenstad van 

Meppel. Een gezellig hardloopfestijn voor iedereen, dus ook voor de kleinsten onder ons! 

Ook dit jaar wordt er i.s.m. SNS bank een Kidsrun georganiseerd waar kinderen van 3 t/m 

12 jaar aan mee kunnen doen. 

Er is een parcours uitgezet van 200 meter 

(geschikt voor 3-5 jaar), 1000 meter (5-8 

jaar) en 2000 meter (8-12 jaar)  

De SNS Kidsrun is geen wedstrijd, maar 

een sponsorloop voor het goede doel 

(Jeugdfonds Sport en Cultuur) Het 

Jeugdfonds Sport&Cultuur maakt het 

mogelijk dat kinderen en jongeren uit 

gezinnen met weinig geld toch mee 

kunnen doen met sportieve of creatieve 

activiteiten. Zij vergoeden de contributie 

of het lesgeld en in sommige gevallen de 

benodigdheden wanneer ouders dit niet 

kunnen betalen.  

Schrijf jouw kind in samen met vriendjes,vriendinnetjes,broertjes,zusjes,neefjes etc. en 

laat ze sponsoren. Inschrijven kan tot en met zondag 21 mei 2023 via de website: 

www.meppelcityrun.nl/meppel-city-run/sns-kidsrun/  Op deze website kan je ook het 

sponsorformulier downloaden die je vervolgens weer kunt inleveren met het 

sponsorbedrag tijdens het ophalen van je startnummer. 

Aanmelden voor de kidsrun is ook mogelijk van 30 mei tot en met 4 juni 2023 bij de 

SNS bank, Gasgracht 4 in Meppel. 

 

Lijkt streetdance jou wat?  

Lees dan de flyer hiernaast! 

 

 

 

SNS Kidsrun/ Meppel City Run 

Streetdance 

http://www.meppelcityrun.nl/meppel-city-run/sns-kidsrun/


Pumptrack middagactiviteit 
Maandag 22 mei organiseert Meppel 
Actief in samenwerking de 
jongerenwerkers van Welzijn 
Mensenwerk een pumptrack activiteit. 

Locatie: pumptrackbaan in de 

Oosterboer, Ringpark Meppel 

Tijd: 15:00 – 16:30 uur clinic 

gegeven door The Pump Factory 

Wie: leerlingen uit groep 6/7/8 van 

de basisschool of klas 1/2 van de 

middelbare school 

Kosten: gratis 

Materiaal: verzoek om eigen bmx fiets en helm mee te nemen, er zijn beperkt aantal 

leen bmx fietsen beschikbaar 

Aanmelden: Pumptrack middag - Meppel Actief 

Vol = vol 

 

08-05   Weer naar school, 8.30 uur spreekuur directie 

10-05   Hoofdluiscontrole 

12-05   Schoolreis groepen 5 en 6 

15 t/m 17 -05 Schoolkamp groepen 8 

16-05   Weekopening 4A 

18-05 t/m 21-05 Hemelvaart en hemelvaartsweekend 

29-05   Pinksteren 

30-05   Studiedag team, alle leerlingen vrij 

 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

 
  

Agenda 

Pumptrack  

https://meppelactief.nl/agenda-item/pumptrack-middag/


Sponsorlijst Oranjefeest 2023 

 
Bad & klimpark Hesselingen 

Banketbakkerij Nijstad 

Bloemen Petersen 

Cafetaria de Haveltermade 

Cafetaria Lunchroom de Koedijk 

Cocobakery Meppel 

DA Drogisterij Parfumerie 
Gastouderopvang 
Regenboogvlindertjes 

Gerans 

Hiab Benelux B.V. 

Ici Paris XL Meppel 

Kroost Mini- en Jeugdmode 

MFit Milon Studio Meppel 

Molen de Weert 

Orange and Amber  

Primera Kruijer 

Rembrandt bloemen 

Riflexit Voetreflexologie Meppel 

Rijwielhandel Lambert Pot 

Roan Fashion 

Salon van Jet 

Schoonheidssalon Mooi bij Renate 

Speel en IJsboerderij De Drentse Koe 

terStal Meppel 

Top1Toys Meppel 

Valkema Haarmode 

Veleto Fietsen Meppel 

Vriend Sneakers & Fashion 

Welkoop Meppel 

Westerbeek groenten & Fruit 

Zilverfabriek 

Zuivelhoeve Meppel 

Zwemschool Nemo 

 


