
 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Wat een 

bijzondere week 

was dit. Niet 

alleen voor de 

directie die een 

driedaagse cursus 

gevolgd heeft in 

het thema ‘omgaan met verschillen’, gericht op 

inclusief/ inclusiever onderwijs. Ook voor de 

leerkrachten was deze week bijzonder, vooral de 

dinsdag. Wat zijn we verwend! We voelen ons enorm 

gewaardeerd door leerlingen en ouders, waarvoor dank! 

Deze week hebben we ook de kinderboekenweek geopend. 

Hierover leest u elders in deze nieuwsbrief meer. Deze week 

zijn alle groepen 6, 7 en 8 naar de Mariakerk geweest en 

hebben daar het verhaal van Polle de orgeljongen gehoord, 

begeleid op het orgel door Eeuwe Zijlstra.  

De komende week zullen de groepen 7 en 8 de Havixhorst 

bezoeken in het kader van cultuuronderwijs. Een andere 

activiteit volgende week is de kinderboekenmarkt waarover u 

in deze nieuwsbrief leest.  
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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.  

 

 

 

 

Afgelopen dinsdag heeft groep 2A met juf 

Lian de weekopening verzorgd. Aanstaande 

dinsdag zal meester Kjelt met zijn groep 7B de 

weekopening verzorgen. De ouders van deze 

groep zijn vanaf 8.30 uur van harte 

uitgenodigd.  

 

 

 

- De open dagen van het voortgezet onderwijs in 

Meppel vandaag? 

- De bonnetjes van Boekhandel Riemer Barth en Bruna 

in te leveren bij de groepsleerkracht of juf Annemieke 

of juf Jessica? 

Aanstaande woensdag 12 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 

Peuterdans 



10 oktober is de Dag van de Duurzaamheid voor het onderwijs. Alle leerlingen krijgen dan 

een kleurplaat mee naar huis. 

Informatie omtrent de kleurplatenactie 

Speciaal voor deze dag hebben wij een kleurplaat laten ontwikkelen.  

De kleurplaat is geschikt voor kinderen van 3 t/m 12 jaar. Onder andere de volgende 

onderwerpen komen erin terug: zonnepanelen, elektrische auto, fietsen, sedumdak, 

waterton, tegelwippen, afvalscheiden, warmtepomp. Kinderen kunnen meedoen in de voor 

hen geldende leeftijdscategorie: 3 t/m 5 jaar, 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar. In elke 

leeftijdsgroep kan een 1e, 2e, of een 3e prijs gewonnen worden. Deelname aan deze 

kleurwedstrijd is gratis. Kleurplaten kunnen ingeleverd worden bij het stadhuis van 

Meppel aan de Grote Oever. Opsturen naar het antwoordnummer mag ook en dit is gratis. 

De informatie staat ook op de kleurplaat.  

De actie start op 10 oktober 2022 en een inzending moet uiterlijk 15 november 2022 door 

de gemeente Meppel ontvangen zijn. De winnaars met de mooist ingekleurde plaat worden 

door een vakkundige jury gekozen uit de inzendingen. De prijswinnaars worden ook 

gepubliceerd op de website van de gemeente Meppel. De bedoeling is om in de eerste 

week van oktober de kleurplaten op de basisscholen te hebben.  

De Regenboogwerkgroep Meppel organiseert in de week van 10 oktober de 

Regenboogweek om aandacht te vragen voor de LHBTIQ+-community. Één van de 

activiteiten die georganiseerd wordt is voorlezen op basisscholen. Daarom ontvangen de 

groepen 2 en 3 aanstaande dinsdag 11 oktober een aantal raadsleden en schrijver Pim 

Lammers die in de klas komen voorlezen.  

In de herfstvakantie organiseert Meppel Actief in 

samenwerking met verschillende sport- en 

beweegaanbieder een sportinstuif voor kinderen uit 

groep 1 t/m 8.  

 

Wanneer: Woensdag 19 oktober van 09:30 – 11:00 

Waar: Sporthal Koedijkslanden (Zuiderlaan 197, 

Meppel) 

Voor wie: Kinderen uit groep 1 t/m 8  

  

Deelname is gratis en je hoeft je niet aan te melden van 

tevoren.  

Op de website in onze agenda houden wij bij welke 

sport- en beweegaanbieders aanwezig zijn en kunnen 

aanbieders zich nog aanmelden; 

https://meppelactief.nl/agenda-item/sportinstuif-groep-1-

t-m-8-herfstvakantie/ 

Dag van de duurzaamheid 

Sportinstuif Meppel Actief 

Regenboogweek 

https://meppelactief.nl/agenda-item/sportinstuif-groep-1-t-m-8-herfstvakantie/
https://meppelactief.nl/agenda-item/sportinstuif-groep-1-t-m-8-herfstvakantie/


Woensdag hebben we met de hele 

school de Kinderboekenweek geopend 

(zie foto). 

Bij de groepen 1 en 2 is er op 

donderdag middels een toneelstuk 

wederom aandacht besteed aan de 

kinderboekenweek.  

 

Nieuwsbrief bibliotheek 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een nieuwsbrief van de bibliotheek.  

 

Kinderboekenmarkt (herhaling van vorige week) 

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!   

 

Spaaractie – boekhandel Riemer Barth en Bruna  (herhaling van vorige week) 

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.  

 

 

 

 

Kinderboekenweek op Het Kompas 



Groep 7a van CBS het Kompas  

mocht met de burgemeester ontbijten  

in het stadhuis. Het was lekker en gezond eten, en het 

meeste was biologisch. De burgemeester was aardig en 

beantwoordde alle vragen met een goed antwoord. 

Hij had een hond en was getrouwd, had kinderen en 

zijn lievelingskleur was blauw. 

Nu is hij burgemeester, maar vroeger wou hij politie 

worden. Op het laatst mochten we in zijn kamer kijken. 

Hij was mooi. Tijdens het eten had hij een ambtsketen 

om (een ketting voor de burgemeester).  

Het was aardig dat hij ons had uitgenodigd, 

Wij hopen dat ze dit vaker doen. 

geschreven door Jasper en Lewis  

 

 

We fietsten naar het stadhuis. 

En toen gingen we naar de derde verdieping. 

Daarna gingen we de gang aflopen en toen 

zagen we een kamer. 

Daar gingen we naar binnen en mochten een 

plekje uitkiezen.  

Daarna mochten we eten pakken. 

Toen stelde we vragen aan de Burgemeester, 

en toen kenden we de Burgemeester beter.  

En toen we klaar waren met eten gingen we 

een mooi plekje opzoeken om nog een foto te maken met de Burgemeester. 

Na de foto was het tijd om gedag te zeggen en toen gingen we weer op de fiets weer terug 

naar school. 

groetjes Van 7A.  gemaakt door Inke & Roos. 

 

Ontbijt bij de burgemeester Meppel 

 

We hebben veel geleerd over het stadhuis & de 

burgemeester. 

Maar natuurlijk hebben we het ook heel gezellig gehad.  

We hebben heerlijk ontbeten. 

We hadden niet genoeg tijd voor een rondleiding, 

maar toen we terug liepen hadden we best wel veel gezien. 

Op het einde maakte we nog een groepsfoto met de 

burgemeester in zijn kamer. 

 

kortom het was heel gezellig!! groetjes Dewi & Tamar 

Ontbijt met de burgemeester 



Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een verslag van de eerste leerlingenpanel van 

dit schooljaar. 

 

Afgelopen maandag speelden juf 

Marike van BSO Kindpunt Zuid en 

haar zus een poppenkast bij 

Kindpunt Zuid. Alle 

kleutergroepen van het Kompas 

mochten komen kijken. De 

poppenkast was gebaseerd op het 

verhaal “een huis voor Harry”. Het 

was een groot succes en de 

kinderen hebben genoten! 

 

 

10-10 Dag van de duurzaamheid 

10-10 t/m 14-10 Regenboogweek/ Kinderboekenweek 

11-10   Weekopening groep 7B 

12-10   Peuterdans 

14-10   Laatste schooldag, daarna herfstvakantie 

24-10   Weer naar school 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

Agenda 

Leerlingenpanel 

Vanuit Kindpunt-Zuid 


