
 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Wat hebben de groepen 3 en 4 het gisteren 

getroffen tijdens hun schoolreisje naar Verkeers & 

Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha. Moe 

maar voldaan kwamen de leerlingen en 

leerkrachten weer bij school aan. Via Parro zijn de 

nodige foto’s gedeeld van deze fantastische dag. 

De schoolfotograaf was woensdag en vandaag op 

school en heeft weer de portret- en groepsfoto’s 

gemaakt. Binnenkort ontvangt u de 

bestelformulieren.  

Over enkele weken zullen wij als school weer deelnemen aan het Nationaal Schoolontbijt. 

Omdat wij onze school aangemeld hebben voor deze actie, kregen wij een uitnodiging van 

de burgemeester om een keer met hem te ontbijten. Meester Arjan gaat met zijn groep 7A 

aanstaande dinsdag (4 oktober, dierendag) met zijn groep ontbijten met de burgemeester 

op het stadhuis. Alvast eet smakelijk gewenst groep 7A! 

Aanstaande maandag t/m woensdag is de directie afwezig i.v.m. een studie-3daagse over 

leiding geven aan ‘Omgaan met verschillen’. Bij dringende zaken op deze dagen kunt u 

vragen naar Janet van Wijk of Esther van der Meer. Vanaf donderdag is de directie weer 

op school aanwezig.   

Meester Albert-Jan is nog steeds ziek. Intern is er de mogelijkheid voor collega’s om 

onderling te ruilen om zo de lessen bewegingsonderwijs door te kunnen laten gaan. We 

zijn druk op zoek naar vervanging en hebben zeer waarschijnlijk iemand gevonden. 

Wanneer dit definitief is, hoort u hierover meer.  
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De komende weken zullen in het thema ‘Jij of ik?’ 

staan.  Over het innemen van de belangrijkste 

positie. Over de eerste zijn, keuzes maken, macht en 

inschikken.  De bijbelverhalen van Isaäk en Ismael 

(Genesis 16, 18, 21, 22, 24 en 25) worden 

behandeld.  

 

 

 

 

Aanstaande dinsdag zal groep 2A de 

weekopening verzorgen. De ouders van 

de leerlingen in deze groep zijn 

dinsdagmorgen vanaf 8.30 uur van harte 

uitgenodigd.  

 

 

 

- Het (ver)kopen en inleveren van de Kinderpostzegels 

in de komende week? 

- De open dagen van het voortgezet onderwijs in 

Meppel aanstaande vrijdag 7 oktober? 

 

 

Aanstaande woensdag 5 oktober 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).  

Reminder – Denken u en jij aan….. 

Bijbelverhalen 

Weekopening 

Peutergym 



Het KindPunt OntdekPunt is op 19 september officieel geopend. In het OntdekPunt 

krijgen alle kinderen van de KindPunt scholen les over techniek en technologie.  

De eerste klassen zijn langs geweest en dit was een groot succes. RTV Meppel heeft ook 

een verslag gemaakt van de opening: https://youtu.be/LuySreL_yw4  

Openingstijden 

Nieuwsgierig naar het OntdekPunt? Het OntdekPunt is op vrijdagmiddag van 15:00 uur tot 

17:00 geopend.(tijdens schoolweken).  
LET OP! Op vrijdag 30 september is het OntdekPunt gesloten. 

Op zaterdag 1 oktober is het OntdekPunt open van 10 tot 12 uur. Actuele informatie staat 

altijd op onze website: www.OntdekPunt.nl  

Materialen 

Om het OntdekPunt gratis te kunnen aanbieden hebben wij materialen nodig. Wij kunnen 

de volgende materialen goed gebruiken: 

• Stevig karton, zonder plakband of grote opdrukken 

• Resthout om te timmeren 

• Kosteloos materiaal. Bijvoorbeeld boterbakjes, wc-rollen enz. 

• Oude apparaten/tablets/telefoons 

De materialen kunnen gebracht worden bij het OntdekPunt tijdens schooltijd. Adres: De 

spil, K.P. laan 22 in Meppel.  

 

Graag tot ziens in het OntdekPunt. Zie ook: Het Kompas | KindPunt OntdekPunt 
kindcentrumhetkompas.nl) 

Als het goed is, heeft u kind(eren) vorig jaar een schoolshirt gekregen. 

Nu kan het zo zijn het schoolshirt niet meer past. Mocht dit het geval 

zijn, dan kunt u bij ons het schoolshirt ruilen. Voor de ouders waarvan 

de kinderen nieuw op school zijn, geldt dat ook zij een schoolshirt 

kunnen ophalen. 

Het omruilen/ophalen van de schoolshirts dient door u, als ouder, te gebeuren.  

 

Wij zijn op de onderstaande dagen beschikbaar en u kunt ons vinden in de kuil voor de 

speellokalen. 

- Maandag 10 oktober: 08.30 - 09.00 uur of 14.30 – 15.00 uur  

- Woensdag 12 oktober: 08.30 - 09.00 uur 

- Maandag 24 oktober: 08.30 – 09.00 uur of  14.30 – 15.00 uur 

- Woensdag 26 oktober: 08.30 – 09.00 uur. 

Mocht u op één van deze dagen niet kunnen, neem dan even contact met ons op. Ons 

emailadres is ackindcentrumhetkompas@kindpunt.nl. Samen zullen we dan kijken naar 

een ander geschikt moment. 

Nieuws vanuit het OntdekPunt   

Schoolshirts, vanuit de AC 

https://youtu.be/LuySreL_yw4
http://www.ontdekpunt.nl/
https://kindcentrumhetkompas.nl/kindpunt-ontdekpunt
https://kindcentrumhetkompas.nl/kindpunt-ontdekpunt
mailto:ackindcentrumhetkompas@kindpunt.nl


Volgende starten de groepen 5 t/m 8 weer met circuit op de 

vrijdagmiddag.  

 

Hamers 

Juf Aline en juf Annelies zouden heel graag willen timmeren met de 

leerlingen. Het hout en de spijkers zijn geregeld, maar we zijn nog op 

zoek naar hamers. Er zijn op school wel een aantal hamers aanwe zig, 

maar niet genoeg voor twee groepen, dus bij deze de vraag: 

Wie heeft er thuis een hamer of meerdere hamers waar niets mee gedaan 

wordt? Groot, klein, lang, dun, met alles zijn we content. 

Elke hamer is er weer één! Maak ons blij en doneer uw hamer bij de 

balie bij Truus, lokaal van juf Aline (groep 6b) of lokaal juf Annelies 

(groep 6a).  

 

Tijdschriften 

Meester Arjan en juf Roos gaan aan de slag met collages. Wanneer u tijdschriften thuis 

hebt die u niet meer wilt bewaren dan mag u ze afgeven bij meester Arjan, groep 7a. 

 

Alvast ontzettend bedankt. 

Hierbij weer de link naar de nieuwsbrief van september van Meppel Actief.  

Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een brief met leestips voor de 

herfst! Van onze leescoördinatoren.  

 

 

Het is dit jaar 600 jaar geleden dat Meppel 

toestemming kreeg een eigen parochie te stichten en dus een 

eigen kerk te bouwen. Daarnaast is het in 2022 300 jaar geleden 

dat er een orgel kwam in de Grote of Mariakerk. 

De Stichting Orgelconcerten Meppel (SOM) wil deze beide 

markante momenten in de geschiedenis van Meppel onderstrepen 

door een festival te organiseren, dat plaatsvindt van 5 tot 9 

oktober 2022 in en om de Grote of Mariakerk. 

Volgende week donderdag en vrijdag zijn er (besloten) 

voorstellingen voor kinderen van groep 6 t/m 8 van de 

basisschool. Ook de groepen van onze school zullen deze 

voorstellingen bijwonen.  

Oproepen m.b.t. circuit 

Nieuwsbrief Meppel Actief 

Leestips, Matilda op school 

Mariakerk Meppel speelt 

https://meppelactief.nl/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/Nieuwsbrief-September-2022.pdf


Van 5 tot en met 16 oktober 2022 is het weer Kinderboekenweek! Gi-Ga-Groen  is dit jaar het thema.   
 
Opening Kinderboekenweek   
We willen de Kinderboekenweek op 
woensdag 5 oktober openen met de 
dans die de kinderen geleerd hebben 
van meester Bas, juf Carmen, juf Roos 
en juf Irene op het lied Gi-Ga-Groen 
van Kinderen voor Kinderen. Het 
instructiefilmpje is hier te 
vinden: https://youtu.be/i4l7RDg0Z_I   
 
Voorlezen Kinderboekenweek   
Natuurlijk besteden we in de 
Kinderboekenweek op een leuke 
manier aandacht aan lezen en 
voorlezen. We willen weer bij elkaar 
gaan voorlezen in de klas op woensdag 13 oktober van 10.00 uur tot 10.15 uur.   
 
 

1a   5b      
1b   5c      
1c   6a      
           
2a   6b      
2b   6c      
2c    7a   5a   
         
3a   7b      
3b   7y      
3c   8y      
           
4a   8a      
4b   8b      
4c   8c      
           
         
 
 
Kinderboekenmarkt 
In de Kinderboekenweek organiseren we een 
kinderboekenmarkt voor de groepen 3 t/m 5.   
De kinderen mogen vrijdag 14 oktober van 
08.30 uur tot 09.00 uur boeken meenemen om 
te verkopen of te ruilen op een kleedje. U bent 
van harte welkom om samen met uw kind boeken te verkopen, kopen en/of te ruilen.    
Wilt u boeken uitzoeken die 50 cent mogen kosten? Dit maakt het voor de kinderen makkelijker om te 
kopen en/of te verkopen. Per kind maximaal 10 boeken. De kinderen mogen de boeken ook ruilen met 
elkaar.    
Indien u niet in de mogelijkheid bent om te komen, mogen de kinderen ook zelfstandig boeken verkopen, 
kopen en/of ruilen.    
Om 09.00 uur is de boekenmarkt afgelopen. Het is dan de bedoeling dat u als ouder zoveel mogelijk 
spullen (kleedje, boeken, geld) weer mee naar huis neemt.    
We hopen dat veel kinderen weer met 'nieuwe' boeken naar huis gaan!   

Kinderboekenweek op Het Kompas 

https://youtu.be/i4l7RDg0Z_I


Spaaractie – boekhandel Riemer Barth en Bruna   
Hoe meer kinderboeken bij Riemer Barth of Bruna worden gekocht, hoe meer boeken onze school gratis 
mag uitzoeken.    
Hoe gaat het in z’n werk?   

1. Koop een kinderboek bij Riemer Bart of Bruna.  

2. Lever dan de kassabon voor 9 november bij Jessica of Annemieke in.   

3. Van 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde kassabonnen ontvangt de school een 
tegoed om tot het eind van dit jaar boeken voor de schoolbibliotheek uit te kunnen zoeken.  

 
 
 
Boekpromotie   
Ook willen we tijdens de Kinderboekenweek nog meer aandacht besteden aan boekpromotie. Het doel is 
de leerlingen kennis te laten maken met verschillende boeken. Leerlingen leren nieuwe boeken en 
schrijvers kennen, waardoor ze gevarieerder zullen gaan lezen en worden gemotiveerd boeken te lezen 
die niet door hun favoriete schrijver geschreven zijn of tot hun favoriete serie behoren.   

 

03-10 t/m 05-10 Directie afwezig (Juf Janet van Wijk en juf Esther v/d Meer bereikbaar 

voor dringende zaken). 

04-10   Weekopening groep 2A 

05-10   Peutergym 

05-10   Dag van de leraar 

11-10   Weekopening groep 7B 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

Agenda 


