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Kindcentrum Het Kompas 

Zuiderlaan 197c 

7944 EE Meppel 

tel. 0522 – 799 199 

www.cbshetkompas.nl 

 

Meppel, 24-08-2022 

 

Betreft: start cursusjaar 2022-2023  

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Deze week zijn de leerkrachten alweer begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe cursusjaar. 

Lokalen worden ingericht, bestellingen worden uitgepakt, klassenlijsten worden gemaakt enz….  

We hebben er zin in !! Volgende week gaan we starten !!!  

Om het voor u de eerste week wat makkelijker te maken ontvangt u vandaag enige basisinformatie. 

Het adres van de school 

Het volledige adres van de school is: 

C.B.S. Het Kompas, Zuiderlaan 197c, 7944 EE Meppel, Tel. 0522 – 799 199,  

E-mail: directie@cbshetkompasmeppel.nl, Website : http://www.kindcentrumhetkompas.nl  

Schooltijden 1 

De schooltijden zijn voor de onderbouw  

(groep 1 t/m 4): 08.30 – 14.30 uur  

 

op woensdag van 08.30 – 12.15 uur.  

De kinderen zijn op woensdagmiddag en 

vrijdagmiddag (vanaf 12.00 uur) vrij. 

De schooltijden zijn voor de bovenbouw  

(groep 5 t/m 8): 08.30 – 14.30 uur  

 

op woensdag van 08.30 – 12.15 uur.  

De kinderen zijn op woensdagmiddag vrij. 

Jassen  

Elke leerling ontvangt van school een zogenaamde ‘jassentas’. Op deze ‘tas’ staat de naam van het kind. 

De leerlingen doen hun jas in deze ‘tas’. We gebruiken deze ‘tas’ ter preventie van hoofdluis. 

Helemaal nieuw op school ? 

Bent u helemaal nieuw op school en wilt u iemand iets vragen omdat u nog niet zo bekend bent met alles ? 

Meester Hans loopt de eerste week op het plein voor aanvang van de school.  

Maar stap gerust de school even binnen met uw kind en vraag onderstaande personen. 

        
Samantha Willemsteijn Jan Pinxterhuis Milou Bakker  Hans Blenkers 

 

http://www.cbshetkompas.nl/
mailto:directie@cbshetkompasmeppel.nl
http://www.kindcentrumhetkompas.nl/
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Inloopmoment – dinsdag 30 augustus – 8.30-9.00 uur 

We kunnen ons voorstellen dat u best wel even kort een kijkje wilt nemen in de klas van uw kind(eren). 

Dat kan a.s. dinsdag (30 augustus) tussen 8.30-9.00 uur. Loop gerust met uw kind(eren) naar binnen en 

laat uw kind vertellen waar ze zit, wat er in haar vak en la zit e.d.  

Toezicht op het plein (in ‘normale’ tijden)  

De onderwijsgevenden zijn minimaal een kwartier voor en na schooltijd in school aanwezig. 

Er is toezicht op de speelplaats: 

• tien minuten voor de aanvang van de school (’s morgens en ’s middags) 
• in de pauzes 

Zij zijn herkenbaar aan de gekleurde hesjes die ze dragen. 

Normaliter gaan de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 in de kleine pauze allemaal naar buiten.  

Tijdens ‘slechtweersituaties’ mogen de kinderen in de school blijven. Per klas wordt in deze situatie de op-

vang geregeld.  

Eten en drinken rond de  pauzes 

De leerlingen van de groepen 1 en 2 hebben rondom 10.00 uur een kleine lunchpauze. U kunt uw 

kind(eren) wat fruit en drinken meegeven in een tas (voorzien van de naam van het kind). Deze ‘snack’ 

wordt genuttigd in het klaslokaal.  

De leerlingen van de groepen 3 t/m 5 hebben pauze van 10.15-

10.30 en de groepen 6 t/m 8 hebben van 10.30-10.45 uur pauze. 

Voorafgaand aan deze pauze zijn zij in de gelegenheid om hun 

meegebrachte consumpties te nuttigen in hun eigen lokaal. We 

stellen een gezonde consumptie zeer op prijs. 

Alle leerlingen nemen zelf ook een lunchpakket en drinken mee 

voor hun lunch. Het lunchpakket wordt in het lokaal genuttigd. Na deze lunch is er een pauze (12.30-13.00 

uur) waarin de leerlingen even heerlijk buiten kunnen spelen.  

Fietsen 

Onze school staat midden in de wijk. De meeste kinderen wonen op loopafstand van de school. Een en 

ander heeft tot gevolg dat wij afspraken moeten maken over 

kinderen die op de fiets naar school willen komen. De afspraak 

is dat kinderen die wonen aan/in de volgende straten op de fiets 

naar school mogen: Breitnerhof, Westerstouwe, Tuinweg, 

Kastanjelaan, Merelstraat, Jan Steenstraat, Welpenhof, 

Randweg, P. de Hoochstraat, Frans Halsstraat, Berggierslanden 

en de kinderen uit het centrum van Meppel. 

Wie binnen de aangegeven grenzen (zie onderstaand kaartje) 

woont gaat niet op de fiets naar school. 

Natuurlijk zijn er uitzonderingen te maken. Dit gebeurt in overleg met de groepsleerkracht op incidentele 

basis. 

Fietsen is niet alleen gezond, maar zorgt ook voor minder verkeersdrukte op het parkeerterrein. Daarom 

zijn er rondom de nieuwe school voldoende fietsenstallingen. We hopen en verwachten dat velen ook dit 

jaar weer met de fiets naar school zullen gaan.  

We hebben de regel: op het plein wordt niet gefietst.  
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Welke ingang moet ik hebben a.s. maandag ? 

A.s. maandag ziet u op de buitendeur staan welke groepen die (buiten)deur gebruikt.  

Volledigheidshalve hierbij alvast de lokaalindeling voor het schooljaar. 
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Van wie krijgt mijn kind les ? 

  leerkracht(en) vervanging   leerkracht(en) vervanging 

1a Esther v.d. Meer 

Mariska Talen 

LIO 2a Lian Olijve  

Anita Strampel  

 

1b Carmen Dekker  2b  Annika Bodewitz  

Dorothea Valkema 

LIO 

1c Sophie Korsten  2c  Evelien Blokzijl  

Yvonne v.d. Weerdhof 

 

1d Start in jan.  2023 

 
    

      

3a Esther de Boer 

 

 4a Luuk Bergsma  

Tirsa Lemmert 

 

3b Petra Tilma 

Dirma Westera 

 4b Simone v.d. Bogaard 

Samantha Willemsteijn 

 

3c Elly te Hennepe  

Milou Bakker 

 4c Jessica Reints 

Milou Bakker 

 

      

5a Monica Kreuze 

Rozanne Seegers 

 6a Hieke Langhorst  

Annelies v. Mulligen 

 

5b Auke van Veen  6b Aline Strijker   

5c Petra Wormhoudt 

Wendy Roze 

 6c Annemieke v.d. Vaart 

Yvonne v.d. Weerdhof 

 

      

7a Arjan Vos LIO 8a Reinier v. Putten  

7b Kjelt Bonhof  8b Bas Huisman 

Jolanda Vugteveen 

 

7Y Jaap Bouwman 

Jan Pinxterhuis 

 8C Doortje Barten 

Jolanda Vugteveen 

 

   8Y Irene Barten 

Jan Pinxterhuis 
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Parro 

Met PARRO willen we de (korte) communicatie tussen school en thuis in 

goede banen leiden.  

Door gebruik te maken van deze app kunnen veilig foto's, filmpjes (en andere 

updates) worden gedeeld; worden korte berichten gestuurd en worden 

voortgangsgesprekken makkelijk in te plannen voor ouders/verzorgers en 

leerkrachten. Briefjes meegeven is dus (bijna) niet meer nodig. 

Nieuwe ouders/verzorgers ontvangen een uitnodiging van hun leerkracht. 

Meer informatie hierover leest u op onze website: Het Kompas | PARRO 

(kindcentrumhetkompas.nl). Hier vindt u ook een handleiding hoe u deze app 

kunt installeren op uw device.  

Voor meer informatie over hoe we als school communiceren via o.a. social media: klik hier. 

Jaarkalender 

Bij deze informatiebrief ontvangt u ook de jaarkalender waarop alle voor u belangrijke data staan.  

Houdt u (ook) uw e-mail en/of PARRO in de gaten ? 

Klassenlijsten  

U ontvangt in de eerste weken van dit cursusjaar een klassenlijst van de klas waarin uw kind(eren) zitten. 

Hierop staan namen en adressen (en tel. nummers) vermeld. Zo is een (speel)afspraak gauw gemaakt. 

AVG 

In het kader van de nieuwe wet op de privacy (AVG) houden wij rekening met uw 

standpunt t.a.v. delen van informatie. Het is voor ons als school (en voor u als 

ouders/verzorgers) belangrijk om hierover goede afspraken te hebben. Meer 

informatie kunt u hierover vinden op onze website. 

Schoolgids 

U ontvangt ook in de eerste weken van dit cursusjaar (na goedkeuring van de medezeggenschapsraad) de 

digitale versie van onze schoolgids.  

Vakantierooster 2022-2023 

Nu alvast even noteren in uw kalender ?  

Herfstvakantie   17 t/m 21 oktober 2022   

Kerstvakantie   26 december t/m 6 januari 2023   

Voorjaarsvakantie   27 februari t/m 3 maart 2023   

Goede Vrijdag en Pasen  7 en 10 april 2023   

Meivakantie   24 april t/m 5 mei 2023   

Hemelvaart   18 en 19  mei 2023   

Pinksteren    29 en 30 mei 2023   

Zomervakantie   24 juli t/m 1 september 2023  

U kunt deze gegevens ook terugvinden op onze website  

(Het Kompas | Vakanties (kindcentrumhetkompas.nl) 

  

https://kindcentrumhetkompas.nl/parro
https://kindcentrumhetkompas.nl/parro
https://kindcentrumhetkompas.nl/protocol-social-media
https://kindcentrumhetkompas.nl/vakanties


6/8 
        Kindcentrum Het Kompas, Zuiderlaan 197c, 7944 EE Meppel, tel. 0522-799 199 

Studiedagen 2022-2023 

Elk jaar volgt het team (na)scholing. Op deze studiedagen van ons personeel zijn alle leerlingen vrij. 

Komend schooljaar zijn deze dagen gepland op: 

woensdag 14-09-2022 (KindPunt-breed) 

dinsdag 30-05-2023 (planningsdag) 

In de loop van het cursusjaar 2022-2023 zal nog één studiedag gepland worden voor het team. De datum 

van deze studiedag is nog niet bekend. We zullen u hierover z.s.m. informeren. 

Gymnastiek  

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8  maken gebruik van de sporthal bij het MFK.  

In verband met (besmettelijke) voetwratten is het dragen van gymschoenen verplicht. Deze schoenen 

mogen alleen in de sportzaal worden gedragen. Wanneer kinderen hun gymschoenen zijn vergeten, is het 

niet toegestaan om op sokken te gymmen. Wij vinden dit te gevaarlijk.  

We verwachten dat alle leerlingen sportkleding dragen tijdens deze lessen. 

Binnenkort ontvangt een het gymrooster zodat u  kunt zien op welke dagen u kind(eren) gymles heeft. 

Daarin kunt u tevens zien dat meester Albert Jan Brinksma (AJB) op maandagen, dinsdagen, donderdagen 

en vrijdagen les geeft. Op de eerste schooldag van het cursusjaar vervallen de eerste paar gymlessen. 

Ook de kleuters  (groepen 1 en 2) hebben gym, waarbij kousen, schoenen en dikke truien uitgedaan 

worden. (Help uw kind thuis oefenen.) We willen graag dat alle kleuters gymschoentjes met (witte) rubber-

zool dragen waar geen veters in zitten, maar bijvoorbeeld elastiek of klittenband, wat het aantrekken 

vergemakkelijkt. Deze gymschoenen graag voorzien van naam. Ze mogen op school blijven.  

De kleuters gymmen in de daarvoor beschikbare speellokalen, waarvan er twee voor ons beschikbaar zijn. 

We hebben de afspraak gemaakt dat er per week tenminste één keer in zaal 1 (toestellen) en één keer in 

zaal 2 (spel/dans) les wordt gegeven. Het is aan de leerkracht een keuze te maken wanneer hij/zij hiervan 

gebruik maakt. 

Verjaardagen 

Wanneer uw kind jarig is, zal daar in de klas aandacht aan worden besteed. Elke groep heeft daarin haar 

eigen 'routines'.  

Uw kind mag in zijn/haar eigen klas trakteren. Ook mag het de klassen rondgaan met twee andere 

leerlingen. Daarbij hebben we afgesproken: 

o dat de jarige een vriend/vriendin uitkiest. 
o dat de leerkracht de andere leerling aanwijst. 

Vanwege de grootte van de school en de veiligheid van de leerlingen hebben we afspraken gemaakt m.b.t. 

het rondgaan. Deze zijn:  

o de jarige gaat tussen 10.00 – 10.30 uur de klassen rond om te trakteren.  
o ze blijven wel op hun eigen verdieping.  

(Voorbeeld: een leerling van groep 5, mag alleen de klassen langs die op de 1e etage zitten.)  
Op deze regel is een uitzondering t.w. : als het broertje/zusje beneden zit, mag hij/zij daar ook 
even naar toe.  

o de onderwijsgevenden hoeven niet apart getrakteerd te worden.  
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Nieuwsbrieven 

Wekelijks zult u de nieuwsbrieven via e-mail ontvangen. Kijk vooral ook op onze website voor het laatste 

nieuws (Het Kompas | Nieuwsbrieven (kindcentrumhetkompas.nl) 

Wist u dat we ook te volgen zijn via Facebook en Twitter ?  

Tip: Heeft u een hotmail-account? De online-software van onze administratie ziet zo’n account aan als 

SPAM en zal het dus niet verzenden. De oplossing is simpel: De school informeren over uw nieuwe account 

van bijvoorbeeld uw eigen/andere provider/gmail. 

Heeft u trouwens wijzigingen in adres en/of e-mail, wilt u ons dat dan z.s.m. doorgeven ? B.v.d. 

Peutergym en peuterdans 

Ook dit jaar zal dit weer plaatsvinden op woensdagen. 

U kunt dit vinden op onze jaarkalender. We zullen via Facebook elke week hier ook aandacht aan 

besteden. 

Meer informatie over peutergym en peuterdans vindt u hier: Het Kompas | Peutergym en Peuterdans 

(kindcentrumhetkompas.nl) 

Het rooster voor het komende jaar zal nog op deze webpagina worden geplaatst. 

 

 

 

Tot a.s. maandag allemaal.  

Met hartelijke groet,  

namens het team,  

Hans Blenkers (directeur) 

https://kindcentrumhetkompas.nl/nieuwsbrieven
https://kindcentrumhetkompas.nl/peutergym-en-peuterdans
https://kindcentrumhetkompas.nl/peutergym-en-peuterdans

