
 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

 

De eerste week na de vakantie was direct een 

schoolweek waarin er naast de ‘gewone’ vakken 

ook weer geleerd werd door met de klas op pad te 

gaan of door gastdocenten in de klas. Zo hebben 

verschillende groepen deze week een gastles 

gehad van enkele brandweermannen  en -vrouwen. 

Daarnaast hebben in de onderbouw enkele 

groepen een creatieve les gehad i.h.k.v. cultuureducatie. Deze serie wordt de komende 

weken vervolgd. Op maandag gingen de groepen 5 en 6 op naar enkele voorstellingen 

rondom het Puppetfestival. Woensdagmorgen zijn er weer een flink aantal ouders bezig 

geweest om een controle te doen op hoofdluizen. De ouders van de groepen waarin één of 

enkele leerlingen waren met luizen zijn via Parro daarvan in kennis gesteld.  

Woensdagmiddag hebben wij met het team een kennismakingscursus gehad over 

executieve functies. Klik hier om op de site van SLO te lezen wat de executieve functies 

zijn en inhouden. Woensdagmiddag hebben we vooral de aandacht gevestigd op 

werkgeheugen, planning en respons-inhibitie. We hebben tools gekregen om in de klas 

activiteiten te doen om deze functies te ontwikkelen (het doen van spelletjes is een 

activiteit die een beroep doet op veel van deze functies).  

Dat het coronavirus weer oplaait merken wij ook bij ons op school en in ons team. 

Gelukkig is het nog steeds gelukt aan alle groepen fysiek les te kunnen geven.  

Op dit moment voeren wij veel kennismakingsgesprekken met ouders die geïnteresseerd 

zijn in onze school. Weet u nog ouders die op zoek zijn naar een goede school? U mag ze 

gerust naar ons door verwijzen. Er is nog plaats         
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De komende weken (t/m 18 november) 

zullen in het thema ‘Doelgericht’ staan.  

Over het nastreven van doelen en of het 

doel alle middelen heiligt. Daarnaast gaat 

het over de zinvolheid van doelgericht 

werken en de waarde van het doelloos 

lanterfanten.  

De verhalen van Jacob en Esau (Genenis 25 

t/m 33) staan hierbij centraal.  

 

 

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? Dit kan t/m 9 november. 

- Het bestellen van de foto’s van de schoolfotograaf?  

(zie nieuwsbrief 7). 

 

 

Woensdag 2 november 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 



Zaterdag 5 november is het Open Bedrijvendag Drenthe. Ook in Meppel zijn er bedrijven 

te bezoeken. Via deze link vindt u alle informatie.  

 

 

De eerste voortgangsgesprekken van dit 

schooljaar vinden plaats van 7 t/m 10 

november. De inschrijving hiervan start 

aanstaande maandagmiddag om 15.00 uur 

voor de gezinnen met meerdere kinderen bij 

ons op school. Op dinsdag 1 november om 

15.00 uur start de inschrijving voor alle 

overige gezinnen. Wij hopen dat u allemaal 

gebruik maakt van de mogelijkheid om de 

voortgang van uw kind(eren) te bespreken. 

 

    

01-11   Weekopening 6C 

02-11   Peutergym 

05-11   Open Bedrijvendag Drenthe 

07-11 t/m 10-11 Voortgangsgesprekken 

11-11   Nationaal schoolontbijt 

 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

Open Bedrijvendag Drenthe 

Agenda 

Voortgangsgesprekken 
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