
 

 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Deze week hebben veel leerlingen van 

onze school in de spotlights gestaan. De 

groepen 8 hebben hun afscheidsmusicals 

opgevoerd in Ogterop. Het idee van het 

opvoeren van de musicals in Ogterop is 2 

jaar geleden door corona ontstaan. Dit jaar 

lieten de coronaregels voor het eerst toe 

dat de musicals voor goed gevulde zalen 

opgevoerd werden. Waar voorgaande jaren 

alleen ouders uitgenodigd konden worden, 

waren nu ook opa’s, oma’s overige familie en vrienden welkom. En wat heeft het publiek 

genoten! Enkele spelers hadden hun acteertalenten tot het laatst toe weten te verbergen, 

maar lieten ze op het juiste moment alsnog zien!  

Donderdagmorgen stonden de groepen 5 en het schoolkoor in het middelpunt van de 

belangstelling. Hierover leest u in deze nieuwsbrief meer. Hierop aansluitend is het leuk 

om te melden dat Melcher de Vries, ouder van onze school, op donderdag 14 juli in de 

groepen 5 en 6 komt om een gastles gitaarspelen te geven. Leuke vorm van educatief 

partnerschap, om het muziektalent van de leerlingen te ontwikkelen.  

Vandaag heeft u een mail ontvangen met informatie over de formatie van volgend 

cursusjaar. Uw kind(eren) weten nu bij hij/ zij volgend jaar in de klas komt/ komen. 

Volgende week hopen wij alle ouders in school te zien bij de rapportgesprekken. 
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De komende weken zullen in het thema staan 

van ‘Klanken en woorden om de dag te 

genieten, te eren, te gedenken of gewoon 

door te komen’.  

Vanuit de Bijbel staan de Psalmen centraal. 

(Bijbelboek Psalmen). 

  

 

 

Op woensdag 6 juli 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 sporthal in ons 

gebouw (i.v.m. de instroomgroep die in het 

speellokaal zit). U kunt met uw peuter ‘gewoon’ in 

de kuil voor het speellokaal verzamelen en 

vervolgens lopen we dan gezamenlijk naar de 

sporthal.  

 

- Het inleveren van de rapporten? Deze gaan volgende week 

al mee!  

- Uw aanmelding als nieuw lid of als 

penningmeester van de AC 

(ackindcentrumhetkompas@kindpunt.nl)? 

Vorige week hebben wij u geattendeerd op het invullen van de ouderverklaring voor 

ouders waarvan de kinderen op 1 november 2, 3 of 4 jaar oud zijn. Dit met als doel dat 

stichting Kindpunt een school kan starten in de Nieuwveense landen. Hiervoor hebben wij 

95 ouderverklaringen nodig. De directe link naar de ouderverklaring vindt u hier. Alvast 

bedankt.  

 

 

Bijbelverhalen 

 

 

 

Peuterdans  - 6 juli 

Reminder – Denkt u aan….. 

Directe link ouderverklaring 

https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-scholen/index.html#/gegevens/108


Gistermorgen was het om 8.30 uur direct een 

gezellige bedoening op het schoolplein. Veel ouders 

kwamen kijken bij het concert van de leerlingen in 

groep 5 op hun blokfluit en het schoolkoor. 

Afwisselend brachten de 

‘blokfluiters’ onder begeleiding 

van juf Elly en het schoolkoor 

onder begeleiding van juf Irene en 

juf Loes enk ele muziekstukken/ 

liederen ten gehore. En dat klonk 

als een klok! De goede kwaliteit 

van de muziek en het mooie weer 

zorgen voor een geslaagd concert. 

Wij zijn trots op deze leerlingen 

en de juffen die gezamenlijk gezorgd hebben voor dit 

geslaagde concert!  

 

Wij ontvangen een bericht met informatie over het gratis lid worden van de bieb voor 

kinderen tot 18 jaar. Klik op deze link voor het artikel. Misschien bevordert u op deze 

manier de leesvaardigheden en de leesmotivatie van uw kind(eren). 

Wederom een leestip tegen een leesdip!? 

 

Een leuke creatieve opdracht voor in de 

vakantie??  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert 

Lid van de bi(e)b(liotheek)? 

Optocht DMD  - Pimp je fiets 

https://www.markdeckers.net/2022/06/nog-lang-niet-alle-kinderen-zijn-lid.html


Wij ontvingen weer een nieuwsbrief van Meppel Actief. Klik hier om op de hoogte te 

blijven van de laatste nieuwtjes.  

 

Ook ontvingen wij via Meppel Actief een bericht over de Zomerchallenge van Veilig 

Verkeer Nederland en het op de fiets springen met opa of oma. Hierover heeft u vorige 

week al het nodige kunnen lezen.  

 

4 t/m 7 juli  Voortgangsgesprekken  groepen 1 t/m 6 en 7Y 

8 juli   Rapporten mee naar huis 

15 juli  Laatste schooldag, leerlingen om 12.00 uur vrij. 

 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 
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https://meppelactief.nl/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/Nieuwsbrief-juni-2022.pdf

