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het team tijdens een vergadering inbreng gehad in de
besteding van de NPO-gelden (Nationaal Programma
Onderwijs, gericht op het herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona)
voor het komende schooljaar.
Volgende week staat de sportdag voor de groepen 6 t/m 8 op het programma en de week
daarna gaat groep 8 op schoolkamp naar IJhorst. De groepen 6 en 7 gaan op 7 juni op
schoolreis, hierover hebben de ouders deze week de benodigde informatie ontvangen.
In deze nieuwsbrief leest u nog belangrijk nieuws over peutergym voor volgende week en
willen wij u nogmaals herinneren aan de proeflesmiddag van 18 mei van Yuniors
waarvoor je je kunt opgeven bij juf Irene.

In de laatste nieuwsbrief hebben wij u geattendeerd op een bakvorm en een bodem die niet
matchten. De bodem die bij Truus lag is inmiddels ingeruild, maar heeft nog niet de
gezochte bodem opgeleverd. Misschien kunt u nog éénmaal goed kijken thuis.
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
Volgende week dinsdag zal groep 4C van juf Simone de
weekopening verzorgen.
Geen Peutergym 18 mei
Woensdag 18 mei is er geen peutergym. Alle
vakdocenten gym hebben dan een studiedag. Als stichting
Kindpunt hebben wij voor deze week wel gezorgd voor
een alternatief. Op vrijdag 20 mei kunt u met uw zoon/
dochter gratis een bezoek brengen aan de bioscoop voor
de film ‘Twee kleine kleutertjes’.
Zie de flyer hiernaast voor alle praktische informatie.
Wel aanmelden!

Reminder – Denkt u aan…..
- het aanmelden als vrijwilliger voor het ‘bibliotheek-team’?
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.
- het betalen van het schoolreisgeld/ kampgeld? De leerkrachten van
de groepen 6, 7 en 8 hebben hier onlangs een mail met brief over
gestuurd naar ouders.

Yuniors (proeflesmiddag)
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.
Aanmelden proeflesmiddag
Lijkt het jou ook leuk? Meld je dan aan bij juf Irene i.barten@kindpunt.nl
Aanmelden Yuniors tienercollege volgend schooljaar
Indien u uw zoon/ dochter wilt aanmelden voor het Yuniors Tienercollege dan kan dat
door te mailen naar directiekchetkompas@kindpunt.nl
Bericht van de bibliotheek -- BoekStart
Wij ontvingen onderstaand bericht van de bibliotheek.
De bibliotheek organiseert sinds Corona het online BoekStart voorleesmoment. Deze lijkt
op het BoekStart uurtjes in de bibliotheek, alleen kunnen ouders en kinderen vanuit huis
meekijken en luisteren. Het voorleesmoment duurt een kwartier.
Mogen we jullie vragen om deze activiteit onder de aandacht van de ouders van jonge
kinderen (dreumesen en peuters) te brengen via e-mail, nieuwsbrief of app?
Het volgende online BoekStart voorleesmoment is vrijdag 13 mei.
Hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groet, Annelies de Bruin • Educatiemedewerker
Nieuwsbrief Meppel Actief
Wij ontvingen weer de nieuwsbrief van Meppel Actief. Klik hier om deze nieuwsbrief te
lezen.
Schoolshirts
Afgelopen woensdag hebben alle kinderen een schoolshirt
mee gekregen van school.
Daarbij zat een brief over de uitleg van het shirt en hoe
deze te wassen. Als bijlage bij deze brief ontvangt u
(nogmaals) deze brief.

Avondvierdaagse

Bericht van de Activiteitencommissie.
Reminder: Vergeet niet je zoon/dochter op te geven voor de avondvierdaagse.
Deze avondvierdaagse wordt gelopen in de week van 30 mei.
Vorige week vrijdag hebben alle ouders/verzorgers via de e-mail een opgavenformulier
ontvangen.
Via dit formulier kan je zoon/dochter opgegeven worden. Dit kan nog t/m zaterdag 14
mei.
Zijn er nog vragen: ackindcentrumhetkompas@kindpunt.nl
Intern begeleiders op ons kindcentrum
Op onze school werken wij sinds enkele jaren met twee intern begeleiders. Dit zijn juf
Annemarie voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) en juf Samantha voor de onderbouw
(groep 1 t/m 4). Met ingang van volgend schooljaar heeft juf Annemarie echter een andere
baan aangenomen bij Wijszo. Wijszo staat voor Onderwijs & Zorg en is bedoeld voor
kinderen tussen de 4 en 12 jaar die het even moeilijk hebben op hun school. De periode
tussen de meivakantie en de zomervakantie gebruikt juf Annemarie om bij Wijszo in te
werken en tegelijkertijd op onze school de zaken over te dragen.
Dat laatste kan omdat we voor juf Annemarie ook al een opvolger hebben in de persoon
van juf Janet van Wijk. Juf Janet is jarenlang intern begeleider geweest op kindcentrum De
Akker in de Oosterboer. We zijn blij dat we in de persoon van juf Janet een ervaren intern
begeleider hebben gevonden voor onze school die ook één dag bovenschoolse
werkzaamheden uitvoert op het gebied van
interne begeleiding.
De komende weken zullen de leerlingen juf
Annemarie dus minder in de school zien (op
maandag en vrijdag) en juf Janet op dezelfde
dagen ook alvast in onze school.
Juf Samantha blijft intern begeleider voor de
onderbouw.
Op de foto juf Annemarie (links) met juf Janet
tijdens de overdrachtsgesprekken.

Oranjefeest
Terugkijkend op een goed Oranjefeest, willen wij
sponsoren die hieraan meegewerkt hebben ook graag
bedanken. De bedrijven die het Oranjefeest mede mogelijk
gemaakt hebben (vooral door prijzen ter beschikking te
stellen) vindt u in de lijst hiernaast.
Namens alle ouders, leerlingen en de
Activiteitencommissie, BEDANKT!
Hieronder ziet u ook een foto van Nora uit groep 6A die
het spijkerbroek hangen gewonnen heeft met haar
gewonnen prijs van Gerans Jeans & Fashion.

Sportdag (gr. 6 t/m 8)
Vrijdag 20 mei is de jaarlijkse sportdag op sportpark Ezinge. Tijdens deze sportdag zullen
de kinderen verschillende onderdelen van atletiek beoefenen. Atletiek bestaat uit de vaste
onderdelen sprint, grote bal en kleine bal werpen, hindernisbaan, verspringen en duurloop.
Ook wordt er een estafette gehouden en zijn er diverse demosporten.
We vertrekken gezamenlijk bij school om 8.20 uur met de fiets. De sportdag is rond 14.00
uur afgelopen. U mag uw zoon/dochter ophalen of meenemen aan het eind van de dag. Dit
dan graag wel even bij de leerkracht melden. Als kinderen zelfstandig naar huis mogen
fietsen, dan graag schriftelijk melden bij de leerkracht. De kinderen die niet worden
opgehaald of waarvan de ouders niet gemaild hebben dat ze zelfstandig naar huis mogen
fietsen, fietsen met de meesters en juffen mee terug naar school.

Een aantal andere belangrijke dingen voor de sportdag: De kinderen komen in
sportkleding op school en sporten in het schoolshirt. Een trainingsjas en/of -broek over je
sportkleren heen is een goed idee, deze kun je altijd nog uittrekken. Goede sportschoenen
zijn erg belangrijk. Voldoende eten en drinken is belangrijk, we lunchen samen op het
sportveld. Een tas mee is geen probleem, bij elk onderdeel leggen we deze aan de kant.
We maken er een sportieve dag van met elkaar!
Typcursus
Alle leerlingen die dit jaar
deelgenomen hebben aan
de typcursus hebben hun
diploma behaald. Zij zullen
hier veel gemak van
hebben in de toekomst!
Voor de vakantie zijn de
laatste certificaten
uitgedeeld!
Volgend jaar zullen wij
wederom de typcursus
aanbieden.
Techniek
Bij ons op school proberen wij ook het vak techniek op
verschillende manieren te integreren in ons onderwijs. Het
techniekcircuit op de vrijdagmiddag is hier een
voorbeeld van, maar ook worden er in de
bovenbouw gastlessen gegeven die gericht zijn
op techniek.
Daarnaast brengen ook verschillende groepen in
de bovenbouw een bezoek aan bedrijven in de
omgeving om op deze manier
kennis te maken met techniek.
Wij hebben op school ook heel
mooie middelen waarmee we
kunnen programmeren, ook een
vorm van techniek. Dash & Dot,
3d-printing, LegoWeDo en de Oozobots zijn hier voorbeelden van.
Op deze foto’s zien jullie een groep 7 waarvan alle leerlingen druk aan het programmeren
zijn.

Agenda
17 mei
18 mei
20 mei
20 mei
23 t/m 25 mei
26 en 27 mei
3 juni
6 juni
7 juni
17 juni

Weekopening groep 4C
Proeflesmiddag Yuniors
Sportdag gr. 6 t/m 8
Film voor peuters en ouders
Kamp groep 8
Hemelvaart, donderdag en vrijdag vrij
Studiedag (vrij)
Pinksteren
Schoolreis groepen 6 & 7
Kleuterfeest (groepen 1 en 2)

Met vriendelijke groeten,
het team van Het Kompas.

