
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Deze week was het rustiger in 

school. Dat had mede te 

maken met het schoolkamp 

waar alle groepen 8 aan 

deelnamen. We kijken terug 

op een geslaagd schoolkamp; 

leerlingen en leerkrachten 

hebben zich uitstekend 

vermaakt. 

 

 

 

 

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het formatieplan voor het komende 

schooljaar. Dat vereist veel tijd, overleg en afstemming. Dit heeft o.a. te maken met het 

stopzetten van de extra subsidie (NPO-gelden). Dit heeft uiteraard gevolgen voor de 
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school. Natuurlijk is hierin de MR meegenomen ter advisering.  

Als vanuit het bestuur instemming wordt gegeven op ons formatieplan zal dit op de 

planningsdag (welke op 30 mei plaatsvindt) worden gepresenteerd aan het team. Daarna 

zal de personeelsgeleding van de MR worden gevraagd hiermee in te stemmen. Zodra deze 

procedure is afgerond starten we met het informeren van de ouders. Wordt vervolgd….  

Op 24 mei is juf Evelien 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Een feestje waard om te 

vieren. De voorbereidingen zijn in volle gang.  

Woensdag 24 mei staat er peutergym op het 

rooster. Juf Roos is bereid om de taak van meester 

Albert Jan voor een keertje opver te nemen omdat 

hij verhinderd is.  

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). 

 

Mogelijk was u al bekend met deze actie welke ook in Meppel plaatsvindt. De reacties 

hierop zijn veelbelovend en zeer positief in andere steden. Kijk vooral even naar het 

filmpje wat u kunt vinden op https://www.youtube.com/watch?v=MGOWxvU_JKg 

 

Meppel zoekt Cyber Agents! 
Ben jij tussen de 8 en 12 jaar oud? Weet jij meer van 

internet dan de meeste volwassenen? Heb jij het in je 

om jezelf en je omgeving te beschermen? En, het a... 

www.youtube.com 

Dit programma loopt nog tot in de maand juni. Leuk om aan deel te nemen.   

 

Op maandagavond 8 mei is de (volledige) MR weer bijeen gekomen voor een vergadering 

en hebben wij Bart Feringa als nieuw lid van de MR verwelkomd.  

Omdat er binnenkort meer plekken vrijkomen in de MR, hebben we gesproken over de 

werving en invulling van deze vacatures.  

Op korte termijn kunt u daar meer informatie over verwachten.  

Peutergym – 24 mei 

Hackshield – Meppel zoekt Cyber-Agents! 

Jubileum 

Vanuit de MZR 

https://www.youtube.com/watch?v=MGOWxvU_JKg
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Ook is o.a. gesproken over de stand van zaken m.b.t. de verkeersveiligheid rond het 

schoolplein, het bestuursformatieplan en hebben we de directie desgevraagd advies 

gegeven over de inzet van de NPO-gelden. Op 27 juni staat de laatste vergadering van dit 

schooljaar gepland.  

Heeft u n.a.v. dit bericht of in het algemeen vragen of opmerkingen over 

schoolaangelegenheden, spreek ons dan vooral aan.  

Hartelijke groet van de oudergeleding van de MR: Fokko Oldenhuis, Martine Meijer, 

Kevin van der Waard en Bart Feringa 

 

De laatste tijd wordt de school steeds meer (en weer) geconfronteerd met activiteiten 

welke op social media na schooltijd plaatsvinden. We merken dat ouders/verzorgers soms 

niet eens in de gaten hebben waar hun kind(eren) mee worden geconfronteerd. Om die 

reden menen we er goed aan te doen bij deze nieuwsbrief een thematische nieuwsbrief te 

plaatsen welke over social media gaat. Onze ervaring heeft ons geleerd dat een ‘gewoon 

spontaan’ gesprek tussen ouders/verzorgers en kinderen heel vaak verhelderend kan 

werken naar beide kanten.  

 

Voor meer informatie zie nevenstaande afbeelding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat de link in de vorige nieuwsbrief niet werkte hierbij nogmaals de informatie m.b.t. 

de Koningsspelen (zie bijlage). Hierin worden verschillende activiteiten van Meppeler 

organisaties onder de aandacht gebracht.  

 

 

Donderdag Meppel Dag 20 juli 

Meppel Actief – Koningsspelen 
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verslag van Matthieu, 6c. 

Ik keek naar de drone cup wedstrijd. We fietsten naar de 

drone cup wedstrijd en de Anne Frank school was al twee 

jaar kampioen. Ik moedigde heel hard aan en we werden 

6 in de race. Het was wel heel stil en als ze klaar waren 

werd er hard gejuicht. Bij het kompas juichte ik heel hard. 

 

 

drone cup finale           17-05-2023 

Ik ging heen op de fiets, toen we er waren gingen we naar binnen. 

We hebben heel veel aangemoedigd. Toen Jill en Jasmijn waren 

gingen ze goed totdat de accu eruit viel en ze konden de drone niet 

meer verbinden en daardoor waren we 6e één na laatste. En Jill en 

Jasmijn hadden allebei een medaille. Het was heel leuk. 

Mees, groep 6c 
 
 
 

 

 

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

24-05   Peuterdans 

24-05   25-jarig jubileum juf Evelien 

29-05   Pinksteren 

30-05   Studiedag team, alle leerlingen vrij 

 

We wensen ieder fijne dagen toe. 

Tot a.s. maandag  

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

 
 

Agenda 

Dronecup 2023 

 


