
 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

 

En dan is het al weer herfstvakantie! Wat gaat de 

tijd snel, maar als je vandaag naar buiten kijkt dan 

zie je aan het weer dat het inderdaad herfstig is. 

Het weer zorgde er ook voor dat er vanmorgen een 

gezellige boekenmarkt plaatsvond in de sporthal.  

De leerlingen (en 

veel van hen met 

hun ouders) uit de 

groepen 3, 4 en 5 

waren aanwezig om boeken te 

kopen en/ of te verkopen. Een 

leuke manier om de 

Kinderboekenweek a f te sluiten. 

Wij hopen dat de leerlingen van deze groepen nu heel veel gaan 

lezen tijdens een regenachtig moment in de vakantie. Via Parro 

zijn er deze week weer veel berichten gedeeld met de ouders 

over o.a. het beeldenpark van de Havixhorst (groepen 7) een 

bezoek aan én debatteren in het Stadhuis 

(groepen 8), Swim2Play (verschillende 

groepen), kleine kwartels die uit het ei 

gekomen zijn (mogelijk gemaakt door 

meester Arjan) en de airtrackset van juf 

Esther de Boer (groepen 3).  

  

Nieuwsbrief 7 
14- 10-2022 

 

Deze week: 

Bijbelverhalen 

Weekopening 

Reminder – Denkt u aan …. 

Peutergym 

Puppet International 

Schoolfotograaf 

Schoolshirts – vanuit de AC 

Voorlezen Kinderboekenweek 

Vanuit de MR 

Agenda 



 

De komende weken (t/m 28 oktober) 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 7B 

met meester Kjelt de weekopening 

verzorgd. Na de vakantie op 

dinsdag 25 oktober is er geen 

weekopening en op dinsdag 1 

november zal groep 6C met juf 

Annemieke de weekopening 

verzorgen. De ouders van deze 

groep zijn vanaf 8.30 uur van harte 

uitgenodigd.  

 

- De bonnetjes van Boekhandel Riemer Barth en 

Bruna in te leveren bij de groepsleerkracht of juf 

Annemieke of juf Jessica? 

- Het omruilen van het schoolshirt (indien nodig)? Zie 

elders in deze nieuwsbrief. 

 

Aanstaande woensdag is er i.v.m. de herfstvakantie 

geen peutergym/ -dans.  

Woensdag 26 oktober staat er peutergym 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 



 

In de herfstvakantie is het Puppet International in Meppel. Er is een kinderprogramma / 

website: https://puppetinternational.nl/programma/ 

 

 

 

De schoolfoto’s zijn klaar en zijn over het algemeen weer goed gelukt. De foto’s staan 

allemaal in de webshop van de fotograaf. De inlogkaarten zijn aan het einde van de week 

aan de kinderen uitgedeeld (ook de broertjes-zusjes foto’s. Op deze inlogkaarten staat 

beschreven hoe u de foto’s kunt aanschaffen. Wanneer u op deze link klikt, kunt u tevens 

zien hoe het bestellen via internet werkt.    

 

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

schoolshirt gekregen. Nu kan het zo zijn dat 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 de ouder te gebeuren. De ouders van de 

kinderen uit groep 1 hoeven geen schoolshirt te 

komen halen. Deze kinderen krijgen een 

schoolshirt op school ten tijde van de 

avondvierdaagse 

Wij zijn na de herfstvakantie op de onderstaande 

dagen beschikbaar en u kunt ons vinden in de kuil voor de speellokalen. 

- 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. 

 

 

 

 

 

Puppet International 

Schoolfotograaf 

Schoolshirts – vanuit de AC 

https://puppetinternational.nl/programma/
file:///C:/Users/J.Pinxterhuis/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/OFX2O9K8/Werkwijze%20schoolfotograaf.pdf
mailto:ackindcentrumhetkompas@kindpunt.nl


Tijdens de Kinderboekenweek (ook als onderdeel van de Regenboogweek) is er 

voorgelezen in de verschillende groepen. Bij deze enkele foto’s.  

 

 

 
 

Voorlezen Kinderboekenweek 



Beste ouder, verzorger, 

  

Op dinsdag 27 september jl. hebben wij als medezeggenschapsraad (MR) van het Kompas 

voor het eerst dit schooljaar vergaderd. Het eerste gedeelte van de vergadering overleggen 

wij als oudergeleding en personeelsgeleding gezamenlijk. Het tweede deel schuift de 

directie aan. De notulen van de vorige vergadering ( 28 juni 2022) zijn vastgesteld. Om u 

een indruk te geven welke zaken aan de orde in de MR aan de orde, sturen wij u hierbij de 

link naar de notulen. Tijdens de eerste vergadering van dit schooljaar  hebben wij onder 

meer het school ondersteuningsplan, het jaarverslag, de schoolgids en een sectorplan 

COVID-19 besproken. 

  

Zijn er zaken die voor ons als MR van belang zijn, laat het ons weten ( 

mzrkchetkompas@kindpunt.nl   ). Hoe beter uw input, des te beter wij ons werk kunnen 

doen. 

  

Met hartelijke groet, 

De MR van het Kompas  

 

   Herfstvakantie 

24-10   Weer naar school 

26-10   Peutergym 

01-11   Weekopening 6C 

02-11   Peuterdans 

11-11   Nationaal schoolontbijt 

 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

Agenda 

Vanuit de MR 
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