
 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Afgelopen week bood een flinke uitdaging om de 

organisatie van fysiek onderwijs aan alle klassen 

op ons kindcentrum rond te krijgen. In het 

weekend kwam de ene na de andere ziekmelding 

van leerkracht, onderwijsassistent of directielid 

binnen (de gehele directie was het grootste deel 

van de week door ziekte niet op school aanwezig, 

vanuit thuis kon nog e.e.a. geregeld worden). Niet 

in alle gevallen ging het om positieve gevallen t.a.v. corona. Maandag lukte de vervanging 

nog, maar dinsdag t/m donderdag waren wij toch genoodzaakt om met een groep 8 over te 

gaan naar thuisonderwijs (gelukkig waren de betreffende collega’s fit genoeg om e.e.a. in 

te plannen en klaar te zetten). Volgende week hopen de zieke collega’s allemaal weer 

gezond en wel op school te zijn om hun werkzaamheden te kunnen doen. Daarnaast hopen 

we de komende periode op een wat meer gespreide ziektegolf. We kunnen vaak wel een 

paar zieke collega’s vervangen indien nodig, maar niet te veel tegelijkertijd en ook niet op 

elke dag van de week lukt het even goed.  

Via Parro hebben de leerkrachten van uw zoon/ dochter wellicht al weer gedeeld waar ze 

in de klassen zoal mee bezig zijn geweest. Zo hebben een aantal groepen in de onderbouw 

weer een workshop gehad over Vincent van Gogh en zijn een aantal groepen 

donderdagmiddag naar Ogterop geweest. Daarnaast heeft u via Parro de uitnodiging 

ontvangen voor de voortgangsgesprekken die volgende week plaatsvinden.  
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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.  

 

 

Afgelopen dinsdag heeft juf Annemieke 

met haar groep 6C de weekopening 

verzorgd.  

Aanstaande dinsdag (8 november) zal groep 

3B met juf Petra de weekopening 

verzorgen. 

 

 

- 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). 

- De Open Bedrijvendag Drenthe van 5 november 

(morgen)? (nieuwsbrief 8). 

 

Woensdag 9 november 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).   
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Aanstaande vrijdag 11 november is er het nationaal schoolontbijt.  

 

Van de site van het Nationaal Schoolontbijt 

In de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt van 7 - 11 november 2022 schuiven 

kinderen in heel Nederland op school aan tafel voor een gezond ontbijt en een leuke les 

over de beste start van de dag. Zo leren kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk 

het is om elke dag gezond te ontbijten. 

 

Via deze link komt u bij de ouderbrief van het Nationaal Schoolontbijt. Hierin wordt 

uitgelegd wat de inhoud is van het ontbijtpakket en wordt u als ouders gevraagd om uw 

kind(eren) de 4 B’s mee te geven op volgende vrijdag. 

 

 

 

Op dinsdagmiddag is het één en al 

muzikaliteit in onze school. Naast de 

prachtige stemmen van ons schoolkoor hoor 

je nu ook weer ukelele klanken. Nu is dit 

groepje nog niet erg groot en kunnen er nog 

best wel wat kinderen bij. Tot de kerst 

oefenen we op de dinsdag van 14:30 - 15:15 uur.  Zit uw kind in groep vijf of hoger? 

Opgeven kan bij meester Arjan of juf Elly.  

 

 

Deze week en volgende week doen onze groepen 7 en 8 weer mee aan de MediaMasters. 

 

Van de site van MediaMasters 

MediaMasters is een spannende, gratis serious game over 

de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor 

groep 7 en 8. Door het spelen van de game bouwen 

leerlingen basiskennis op over mediawijsheid terwijl 

spelenderwijs ook taalvaardigheid en waar relevant basale rekenvaardigheden aan de 

orde komen. Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, online pesten, cybercriminaliteit en 

gamen? 

 

Klik op deze link voor nog meer informatie over deze game. 

 

 

 

Nationaal Schoolontbijt 

Ukelele lessen 

MediaMasters 

https://www.schoolontbijt.nl/wpd/wp-content/uploads/2022/10/NSO-Ouderbrief-11-11-2022.pdf
https://mediamasters.nl/basisonderwijs/


 

Kerstmusical PKN Meppel 



    

05-11   Open Bedrijvendag Drenthe 

07-11 t/m 10-11 Voortgangsgesprekken 

08-11   Weekopening 3B 

09-11   Peuterdans 

11-11   Nationaal schoolontbijt 

15-11   Weekopening 2C 

 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

Agenda 


