
 
 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Op de dag dat de leerlingen vrij zijn toch 

een nieuwsbrief. Vorige week heeft u 

tenslotte ook al geen nieuwsbrief 

ontvangen. Na de avond4daagse waar een 

groot deel van de leerlingen aan meegedaan 

heeft, waren zij vast wel toe aan een dag 

rust. Dat zat er voor de leerkrachten niet in. 

Met het team hebben wij de plannen 

geëvalueerd die wij gesteld hadden voor het 

huidige cursusjaar en plannen gemaakt en 

voorbereidingen getroffen voor het volgend 

cursusjaar.  

In de komende weken zult u hierover de nodige informatie ontvangen.  

In deze nieuwsbrief leest u o.a. een oproep van de MR voor een vrijwilliger die affiniteit 

heeft met verkeer en over enkele juffen die volgende week feest zullen vieren omdat zij al 

een tijd in het onderwijs werkzaam zijn. Tenslotte leest u ook over een wedstrijd m.b.t. 

100 jaar Meppel die heel interessant is voor kinderen met een talent voor schrijven.  

  

Nieuwsbrief 33 
3- 6--2022 

 

Deze week: 

Bijbelverhalen 

Weekopening 

Peuterdans 

Reminder – Denkt u aan…. 

Meppel Actief 

De avondvierdaagse fotografie 

Kind support Meppel 

Buurtgezinnen in Meppel 

Vanuit de MR en de directie – werkgroep verkeersveiligheid 

Jubilea juf Doortje en juf Simone 

Schrijfwedstrijd 100 jaar Meppel 

Agenda 

 



 

De komende weken zullen in het thema staan van ‘Kwetsbaar’.  

Over sterk doen en kwetsbaar zijn. Over de macht van het 

gevoel en de kracht van de ontroering. 

Vanuit de Bijbel staat het verhaal van Simson (Rechters 13 t/m 

16). 

  

 

 

 

Dinsdag 14 juni staat er weer een 

weekopening gepland. Deze wordt 

verzorgd door groep 7C van juf 

Jolanda en meester Tom. Hopelijk tot 

dan!  

 

 

Op woensdag 8 juni 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. 

  

 

- het betalen van het schoolreisgeld/ kampgeld? De leerkrachten 

van de groepen 6 & 7  hebben hier onlangs een mail met brief over 

gestuurd naar ouders. Ook hebben nog niet alle ouders van de 

leerlingen in de groepen 8 het kampgeld nog niet betaald. 

 

 

Weekopening  groep 7C – 14 juni 

 

 

 

Bijbelverhalen 

 

 

 

Peuterdans  - 8 juni 

Reminder – Denkt u aan….. 



Wij ontvingen een nieuwsbrief van Meppel Actief. Klik op deze link om de nieuwsbrief te 

lezen.  

 

Wij hebben een bericht ontvangen van Nudrenthe.nl waarin zij melden dat ook zij weer 

blij zijn dat er na 2 jaren zonder avondvierdaagse eindelijk weer een avondvierdaagse is. 

De fotografen van Nudrenthe.nl maken weer foto’s van de avondvierdaagse. Deze foto’s 

zetten ze daarna op de site en zijn dus te vinden op Nudrenthe.nl. 

 

 

Spullen voor school, hobby's, een laptop, fiets of een verjaardagsfeest. Natuurlijk wilt u 

dat uw kind overal aan mee kan doen. Maar vanzelfsprekend is dat niet. Vaak door gebrek 

aan geld. Weet dan: Kind Support Meppel helpt! 

 

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zonder zorgen naar school kunnen gaan. Dat ze 

van hun vrije tijd genieten en dat ze spullen kunnen kopen die ze nodig hebben. Ook de 

kinderen die opgroeien in een gezin waar niet zoveel geld is. Kind Support Meppel is er 

speciaal voor deze gezinnen. Met het Kindpakket kan uw kind meedoen! 

 

https://kindsupportmeppel.nl  

Buurtgezinnen Meppel koppelt gezinnen die het zwaar hebben, aan een warm en stabiel 

gezin in de buurt. Samen met de coördinator maken jullie onderling afspraken over de 

steun. De kinderen gaan bijvoorbeeld wekelijks of elke twee weken spelen bij het 

steungezin. Zo krijgen zij wat extra aandacht en een leuke tijd. En hun ouders hebben even 

wat tijd voor zichzelf om op te laden, zodat ze er daarna 

weer beter tegen kunnen. Want: opvoeden doen we samen! 

Zitten jullie in een stressvolle situatie en kunnen jullie wat 

laagdrempelige hulp wel gebruiken? Of willen jullie juist iets 

betekenen voor een ander gezin? 

Voor meer informatie en 

aanmelden, zie 

www.buurtgezinnen.nl. Of kom op 

vrijdag 17 juni van 11 tot 12 uur 

naar de bieb in Meppel. 

Coördinator Geke Maes zit hier 

dan klaar om je alles te vertellen 

over Buurtgezinnen!  

 

Kind support Meppel 

 

De avondvierdaagse fotografie 

Meppel Actief  

Buurtgezinnen in Meppel - informatie-uurtje op 17 juni 

 

https://meppelactief.nl/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/Nieuwsbrief-mei-2022.pdf
https://kindsupportmeppel.nl/
http://www.buurtgezinnen.nl/


De directie en MR zijn nog op zoek naar 1 ouder die bereid is - samen met een andere 

ouder die we al hebben gevonden - deel te nemen aan een werkgroep Verkeersveiligheid. 

Het betreft een (tijdelijke) werkgroep waarin een afvaardiging van het Kompas, de 

Sprinkels en gemeente Meppel zit. Heb je iets met dit onderwerp? En wil jij je tijdelijk 

hiervoor inzetten? Stuur een reactie naar de medezeggenschapraad van Het Kompas 

(mzrkchetkompas@kindpunt.nl). Alvast dank voor je aanmelding.  

Directie en Medezeggenschapsraad van het Kompas  

Woensdag 8 juni is het feest.  

Feest voor juf Doortje en juf Simone. 

Feest voor de groepen 8C en 4A.  

Waarom? 

De reden is dat juf Doortje dit jaar 40 jaren in het 

onderwijs werkzaam is en juf Simone 25 jaar. 

Wij wensen de groepen, maar in het bijzonder 

juf Doortje en juf Simone een heel fijne dag toe! 

 

 

Is uw zoon/ dochter een schrijftalent? Zie 

onderstaande flyer voor een mooie schrijfwedstrijd! 

 

 

 
 

  

Jubilea juf Doortje en juf Simone 

Vanuit de MR en de directie – werkgroep Verkeersveiligheid 

Schrijfwedstrijd 100 jaar Meppel 



6 juni    Pinksteren 

7 juni    Schoolreis groepen 6 & 7 

14 juni   Weekopening groep 7C 

17 juni   Kleuterfeest (groepen 1 en 2) 

Met vriendelijke groeten,  

het team van Het Kompas. 

Agenda 


