Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
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Vandaag was het rustig in onze school, maar des te
drukker op de sportvelden. De groepen 6 t/m 8
hadden vandaag de jaarlijkse sportdag. Nadat deze
de afgelopen 2 schooljaren niet door kon gaan, zijn
wij blij dat het nu wel weer kon. Iedereen had zin in
de individuele activiteiten, de groepsspellen en de
estafettes tussen de verschillende scholen.
Woensdagmiddag hebben juf Irene en meester
Reinier een proeflesmiddag voor Yuniors gegeven.
Er was een leuke groep leerlingen die Yuniors
hebben kunnen ervaren in het huidige Yuniorslokaal
en in Dingstede.

Deze week:
Bijbelverhalen
Weekopening
Peuterdans
Reminder – Denkt u aan….
W4kangoeroe wedstrijd
Werken met kwaliteit (WMK-kaarten)
Nieuwe kleuterklas
Stremming Zuiderlaan
Dakajam
Drone cup wedstrijd
Avondvierdaagse – vanuit de AC
Even voorstellen: jongerenwerker op school
Agenda

In deze nieuwsbrief leest u meer over Rosalie die landelijk als derde eindigde in de
W4Kangoeroewedstrij 2022. U krijgt een korte terugkoppeling van de gehouden enquêtes;
een verkeerswaarschuwing (Zuiderlaan) en informatie over de nieuwe groep die we gaan
starten. Graag ook uw extra aandacht voor de avondvierdaagse die binnenkort weer van
start zal gaan. Onze waardering gaat zeker uit naar de activiteitencommissie die hiermee
al druk aan het voorbereiden is.

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 groep 1c/2c – 24 mei
Afgelopen dinsdag heeft juf Simone met haar groep een mooie weekopening gehouden.
Aanstaande dinsdag 24 mei staat er weer een weekopening gepland. Deze wordt verzorgd
door groep 1c/2c van juf Mariska en juf Sanne. Hopelijk tot dan!

Peuterdans - 25 mei
Op woensdag 25 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…..
- 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.

W4kangoeroe wedstrijd
Het is alweer een tijdje geleden, maar op 17 maart
hebben 108 leerlingen (uit de groepen 3 t/m 8) van onze
school meegedaan aan de W4 Kangoeroe wedstrijd 2022.
Het ging om vierentwintig wiskundige vraagstukken die
stuk voor stuk een vonkje creativiteit en/ of een flits van
inzicht vroegen. Vijf mogelijke antwoorden per opgave
waren gegeven, één was er goed. Welke?

De eerste vragen waren
makkelijk, maar gaandeweg
werden ze steeds

lastiger. De ene leerling vond het ingewikkelder dan de
ander, maar iedereen heeft het knap gedaan! Alle
deelnemers hebben een certificaat en een presentje
ontvangen.
Er was één leerling die het uitzonderlijk goed had
gedaan: Rosalie van Dijk uit groep 4c. Zij had 22 van de
24 vragen goed en heeft hiermee de derde prijs van alle
deelnemende leerlingen uit groep 4 in heel Nederland
gewonnen! Hiervoor ontving zij een medaille en een
cadeau.
Werken met kwaliteit (WMK-kaarten)
Een geringe tijd geleden hebben we binnen onze school verschillende enquêtes uitgezet.
Wij hebben u als ouder gevraagd om deze in te vullen. Alle 123 reacties en resultaten zijn
verwerkt en wij gaan als team dit met elkaar bespreken. Aan de hand daarvan zullen er
actiepunten worden ontwikkeld. Bedankt voor u opbouwende feedback en mooie
complimenten!
Ook onze leerlingen hebben een tevredenheidslijst ingevuld. Deze uitkomsten gaan wij
ook met elkaar bespreken. De vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld.
Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de
respondenten. De kinderen geven de school gemiddeld een prachtig cijfer van een 8,5.

Start nieuwe kleutergroep
We gaan op donderdag 2 juni starten met een
nieuwe kleutergroep.
Juf Imke zal voor deze groep op maandag t/m
donderdag staan. Juf Vivian zal de vrijdag op
haar nemen.
In deze kleutergroep gaan we dan starten met de
aangemelde leerlingen welke in mei, juni en juli
jarig zijn (4 jaar worden).
Deze groep zal gehuisvest worden in het speellokaal. We hebben deze constructie in het
verleden al eens toegepast en dat is ons (en de leerlingen) goed bevallen.
Stremming Zuiderlaan
Wij ontvingen van de werkvoorbereider van Otten Infra B.V. onderstaand bericht met
plattegrond.
Beste,
Hierbij de notificatie dat wij vanaf
maandag 20-06-2022 de Zuiderlaan
2 weken lokaal gaan stremmen.
In de bijlage vindt u een foto met de
kruispunten die er 2 weken uit komen
te liggen.
Vertrouwende erop u voldoende te
hebben geïnformeerd!

Dakajam
Dakajam Beste jongens en meisjes, ouders en verzorgers, Ook dit jaar wordt er weer een
fantastisch Dakajam dagkamp georganiseerd voor alle kinderen van de basisscholen in
Meppel en Nijeveen. De kinderen krijgen de week van hun leven: ravotten op het
kampterrein in Havelterberg, hutten bouwen in het bos, verschillende bosspelen,
speurtochten enz. Dit alles onder toezicht van tientallen vrijwilligers. De kinderen gaan
dagelijks met de bus naar het kamp. Natuurlijk hebben we voor zowel de jongere als voor
de oudere kinderen verschillende programma's. Kinderen kunnen worden opgegeven

worden via onze website. Ook vind u hier meer informatie over Dakajam. De inschrijving
voor het dagkamp begint op 1 juni dus wees er snel bij! Kijk snel op
www.dakajammeppel.nl

Dakajam
Dakajam staat voor DagKampen JeugdActie Meppel. Het is een
jaarlijks terugkerend kamp en wordt elk jaar in de laatste twee
weken van de zomervakantie gehouden. Het kamp is ooit opgezet
voor kinderen waarvan de ouders niet genoeg geld hadden om op
vakantie te
kunnen. Door met
Dakajam mee te
gaan hadden de
kinderen toch
een leuk uitje in de
vakantie en
konden ze zich
even lekker
uitleven in het bos.
Inmiddels is
Dakajam
uitgegroeid tot
een activiteit waar
alle kinderen
van de Meppeler
basisscholen aan mee kunnen doen.
www.dakajammeppel.nl
Drone CUP
Door Elin en Nolan
We fietsten naar gymzaal De Aanloop,
we wachtten ongeveer een kwartier
voordat de Dronecup begon. Als eerst

mochten de Beatrixschool en
het Stadskwartier tegen elkaar
racen. Stadskwartier had een
hele snelle tijd gevlogen die
heel lang niet in te halen was!
Maar toen Stefan en Noah
mochten vliegen, ging het erg
goed! Elke school mocht twee

keer, en Het Kompas had de derde beste tijd. We moesten strijden om de derde plek tegen
Talent. Het was een bloedstollende wedstrijd, het ging nek aan nek! Uiteindelijk werd Het
Kompas vierde, en we zijn heel trots op onze piloten! Toen was de finale van het
Stadskwartier tegen de Anne Frankschool. En net toen iedereen dacht dat Stadskwartier
ging winnen, vloog de drone tegen een obstakel aan en bleef vastzitten, dat was de Anne
Frankschool haar kans! En toen hadden zij gewonnen!
Daarna werden de bekers uitgereikt voor de winnaars van het vliegen, en de winnaars van
het mooiste obstakel. Stefan en Noah gingen naar huis met een hele toffe medaille. Het
was echt een leuke ochtend!
Avondvierdaagse – vanuit de AC

Beste ouders/verzorger,
Alle opgaves voor de avondvierdaagse zijn binnen.
Wij zijn nu druk met de indelingen voor meelopers en de bemanning voor de pauzepunten.
Volgende week maandag komen de indelingen op school bij de groepen te hangen daarop
kan gezien worden wie wanneer mee loopt.
De aansprekers en ouders die helpen bij een pauzepunt krijgen een mail.
De start voor de 5 km is op maandag, dinsdag, woensdag om 18.30 uur. Let op: op
donderdag is de start 18.45 uur.
De start voor de 10 km is op alle dagen 18.15 uur
De medailles worden woensdag 8 juni aan de kinderen uitgereikt. Dit omdat de kinderen
vrijdag vrij zijn en daarna het pinksterweekend volgt.
De leerlingen lopen de deze vierdaagse in het schoolshirt.
Omdat de school en de AC het belangrijk vinden dat de leerlingen op een representatieve
manier deelnemen aan deze activiteit zal in de komende weken in de klassen besproken
worden wat er wel en niet van de leerlingen wordt verwacht tijdens het lopen.
Namens de activiteitencommissie wensen wij iedereen een gezellige en sportieve week.
ackindcentrumhetkompas@kindpunt.nl

Even voorstellen: Jongerenwerker op school
Hee, ik ben Mariëlle Sallomons en ik ben 28
jaar. Binnenkort kun jij mij tegen komen als
jongerenwerker op school maar ook in de wijk!
Vanuit de NPO (nationaal programma
onderwijs) zal ik mij gaan richten op de
bovenbouw van het basisonderwijs.
Het afgelopen jaar hebben we gezien dat de
coronacrisis impact heeft op het leven van
kinderen en jongeren. Hun fysieke leefstijl,
mentaal welbevinden en schoolresultaten zijn
negatief beïnvloed. Het ministerie van
Onderwijs cultuur en wetenschap heeft daarom
middelen ter beschikking gesteld aan gemeenten
en scholen om vertraging in de gezonde
ontwikkeling tegen te gaan.
Daarom wil ik graag zoveel mogelijk in contact komen met jongeren om te signaleren
waar behoefte aan is. Dit zal ik doen door onder andere aanwezig te zijn tijdens de pauzes
waar ik activiteiten aanbied aan de leerlingen van de bovenbouw, sta ik open voor een
praatje en leuke ideeën vanuit de leerlingen zelf, en zal ik een brugklastraining gaan geven
aan groep 8. Daarnaast heb ik ook contact met mijn collega’s van het School
Maatschappelijk Werk.
Ik vind het leuk om creatief bezig te zijn in mijn bullet journal, ik doe aan handlettering, ik
haak soms, ik skeeler graag, ik zit op badminton en ik heb een camera waar ik graag wat
meer mee zou willen doen. Verder speel ik graag allerlei bordspellen met vrienden maar
ook online een potje gamen op de Switch vind ik erg leuk!
Ik vind het dan ook super leuk om al deze dingen en mijn creativiteit terug te laten komen
in het jongerenwerk. Wil je meer weten of heb je een leuk idee voor een activiteit of
project? Neem dan contact met mij op. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten.
Agenda
23 t/m 25 mei
26 en 27 mei
2 juni
3 juni
6 juni
7 juni
17 juni

Kamp groep 8
Hemelvaart, donderdag en vrijdag vrij
Start nieuwe kleutergroep
Studiedag (vrij)
Pinksteren
Schoolreis groepen 6 & 7
Kleuterfeest (groepen 1 en 2)

Met vriendelijke groeten,
het team van Het Kompas.

