
 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

    

Hebt u woensdag de voorkant van de Meppeler 

Courant gelezen? Wat leuk dat op Prinsjesdag veel 

leerlingen bij ons op school meededen aan 

‘hoedjesdag’! De hoeden, petten, pruiken en 

maskers zorgden voor een feestelijk geheel dat 

ook de regionale krant niet was ontgaan. 

Op maandag heeft onze 

stichting met belangstellende 

collega’s, ouders en leerlingen 

het Ontdekpunt geopend waarover we u vorige week informatie 

gegeven hebben. Kijk op OntdekPunt Meppel voor meer informatie. Leuke tip 

wanneer uw zoon/ dochter zich op vrijdag of zaterdag eens verveelt. 

De inloopmomenten op maandag- en woensdagmiddag in onze school 

zijn door veel ouders, familieleden en kennissen bezocht. In het kader 

van educatief partnerschap is het goed om te zien dat er interesse 

getoond wordt in het leren van de leerlingen.  

Als onderdeel van de Week van het Kindcentrum hebben leerlingen uit 

groep 7 voorgelezen bij de kinderopvang van KindPunt.Zuid, een leuke 

ervaring voor zowel de oudere als de jongere kinderen.  

Vandaag hebben de leerlingen van de groepen 7 les gehad over de dode hoek van een 

vrachtauto en hoe ze daar rekening mee moeten houden. In de groepen 1 werd het project  

‘onder water’ op een leuke manier afgesloten. Gelukkig hadden veel leerlingen een duik-

bril op. Elders in deze nieuwsbrief enkele foto’s (die via Parro al gedeeld zijn met ouders). 
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Volgende week starten we met het thema ‘Zoektocht’. 

Het leven als een zoektocht. Over doorzetten, omgaan 

met veranderingen en tegenslagen. Ontdekken wat je 

belangrijk vindt en waar je van droomt. De 

bijbelverhalen van Abraham (Genesis 11 t/m 15) 

worden behandeld.  

 

 

 

 

Dinsdag heeft groep 8Y de eerste 

weekopening van het schooljaar gehad.  

Op dinsdag 4 oktober staat de 

weekopening van groep 2A gepland. 

 

 

 

 

- De start van het schoolkoor op dinsdag 27 

september (aanstaande dinsdag) onder leiding 

van juf Loes (zie nieuwsbrief 2)? (wegens ziekte 

kon start deze week niet doorgaan, u heeft 

hierover bericht ontvangen via Parro). 

- De opgaves voor introductiecursussen bij De 

Bazuin, de Elzinga Reestrun en Zpannend Zernike 

i.h.k.v. talentontwikkeling (nieuwsbrief 3)? 

Aanstaande woensdag 28 

september start weer de 

Kinderpostzegelactie, deze 

duurt tot en met woensdag 5 

oktober. Wij hopen dat u 

allemaal weer 

kinderpostzegels voor het 

goede doel. 

Reminder – Denkt u aan….. 

Burgerschap → Kinderpostzegelactie   

Bijbelverhalen 

Weekopening 



Op de site Kinderpostzegels - Samen maken we het verschil vindt u meer informatie. Over het doel 
staat het volgende vermeld op de site: 

Ieder kind met een vrij hoofd naar school 

De opbrengst van de Kinderpostzegelactie 2022 is bestemd voor kinderen die zó veel aan hun 

hoofd hebben dat ze vastlopen op school. Ze hebben bijvoorbeeld problemen thuis of iets naars 

meegemaakt. Het lukt deze kinderen niet het beste uit zichzelf te halen. Stichting Kinderpostzegels 

geeft ‘wind mee’ en helpt deze kinderen met begeleiding of een speciale training. Zodat ook zij weer 

met een vrij hoofd naar school kunnen. 

Met alle groepen 7 en 8 doen wij mee aan deze actie die op woensdagmiddag om 12.00 

uur begint. Daarom zijn de leerlingen uit de groepen 7 en 8 aanstaande woensdag ook om 

12.00 uur vrij om zoveel mogelijk producten van de kinderpostzegelactie te verkopen 

vanaf dat moment.  Een les burgerschap in de praktijk! Doe je best voor het goede doel! 

Woensdag 28 september en vrijdag 30 

september komt de schoolfotograaf.  

 

Woensdagmiddag maakt hij de broertjes -

en zusjesfoto’s. Vanaf 13:15 uur kunt u 

deze laten maken. De fotograven richten in 

de speellokalen de fotostudio’s in. Om dit 

geheel een beetje ordelijk te laten verlopen 

hebben we de volgende indeling gemaakt:  

 

13:15 – 13.45 uur: Gezinnen waarvan de 

achternaam begint met A t/m H. Deze 

gezinnen halen een nummer bij Gerdrik.   

13.45 – 14.15 uur: Gezinnen waarvan de achternaam begint met I t/m P. Deze gezinnen 

halen een nummer bij Gerdrik.  

14:15 – 14.45 uur: Gezinnen waarvan de achternaam begint met Q t/m Z. Deze gezinnen 

halen een nummer bij Gerdrik.  

  

Gerdrik staat voor de speellokalen met nummers. Wilt u zich 

houden aan de indeling van de blokken en de volgorde van de 

door Gerdrik uitgedeelde nummers? We hopen op deze manier 

op een vlotte en rustige manier de foto’s te maken.  
  

Schoolfotograaf 

https://www.kinderpostzegels.nl/


Wanneer u deze nieuwsbrief ontvangt, ben ik alweer 

vier weken aan het werk in de leuke groep 5C. Petra 

Wormhoudt (zij stelde zich in de vorige nieuwsbrief 

voor) is mijn duo collega.  Mijn naam is Wendy 

Roze. Mijn leven lang woon ik al in Meppel. Sinds 

ruim twee jaar zelfs in dezelfde wijk als Het 

Kompas. Hier woon ik samen met Marijn en mijn 

dochter Jara (zij is nu ruim twee jaar oud). Zoals 

weel peuters, lekker eigenwijs maar heel gezellig.   

Naast dat ik het heel leuk vind om voor de klas te 

staan, houd ik van spelletjes doen, winkelen, filmen 

en monteren (al moet ik hier wel echt tijd voor 

maken) en ben ik avontuurlijk aangelegd.   

Op één van de scholen waar ik gewerkt heb, kregen 

de kinderen van de school de opdracht om alle juffen 

en meesters te omschrijven. Ik kreeg de woorden lief 

en creatief toebedeeld. Hoewel de leerlingen uit 

groep 5C misschien ook wel vinden dat ik best streng 

kan zijn 😉…  

Als juf vind ik het erg belangrijk dat elk kind een fijn plekje in de klas heeft, waar hij/zij 

zich thuis voelt en gezien wordt door de andere kinderen maar ook door mij als juf. Mocht 

u dit niet terugzien, trekt u dan vooral aan de bel.  

De start met de kinderen en het team waren al erg fijn. Daarnaast heb ik heel veel zin in de 

rest van de tijd dat ik mag werken op Het Kompas!  

 

 

Aanstaande woensdag 28 september staat er peuterdans op het programma. 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). In tegenstelling tot de periode voor 

de zomervakantie vinden peutergym en – dans weer 

plaats in het speellokaal. 

 

 

Voorstellen – juf Wendy 

Peuterdans 



Het voortgezet onderwijs in Meppel heeft (i.v.m. de coronapandemie) de open dagen naar 

voren gehaald. Waar deze eerder in 

januari/ februari gepland stonden, 

staan ze dit jaar al op 7 oktober (over 

twee weken) gepland (vanaf ongeveer 

15.00 uur tot ongeveer 20.30 uur). De 

leerlingen van de groepen 8 krijgen 

hierover in de loop van volgende 

week meer informatie van de 

groepsleerkrachten. Wellicht ook 

voor ouders van jongere kinderen 

leuk om alvast eens rond te kijken en 

sfeer te proeven. Op de site van CSG 

Dingstede, Stad & Esch, Greijdanus 

en Terra Meppel vindt u meer 

informatie over o.a. deze open dagen. 

 

 

 
                  ______________________________________________________________________           

          Zomerfeest 
Afgelopen vrijdag 16 september hebben we ons eerste zomerfeest 
gevierd. Het was even spannend of het droog zou blijven, maar dat is 
gelukt! De kinderen konden zich laten schminken, bellenblazen, 
knutselen, over het hand voetpad lopen en genieten van de wafels en 
de popcorn. En wat was het fijn dat er zo’n grote opkomst was. We 
kijken terug op een mooi zomerfeest!  

 
 

Peutergroep 

Lezen is belangrijk, dat is geen nieuws. 

Omdat het de week van het Kindcentrum is zoeken wij elkaar ook op en 

kwam groep 7 van het Kompas bij ons langs om de peuters een mooi 

verhaal voor te lezen. 

Mooie samenwerking 

tussen jong en oud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opendagen voortgezet onderwijs 

Vanuit KindPunt.Zuid 



 

 

 

 

 

De activiteiten in beeld 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-09   Start Kinderpostzegelactie (groepen 7 en 8 om 12.00 uur vrij). 

28-09 en 30-09 Schoolfotograaf 

04-10   Weekopening groep 2A 

05-10   Dag van de leraar 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

Agenda 


