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Voorwoord
De boodschap van Pasen, waarin we elkaar verhalen vertellen over de hoop op
met elkaar nieuwe wegen vinden, is in deze tijd actueler dan ooit. Een jaar lang
nu delen we zorg en beklemming als gevolg van het virus. Het is goed om te
ervaren hoeveel daarin gedeeld wordt. Het is prettig om te merken dat jullie als
ouders ons ruimte geven om ons te focussen op het lesgeven door je verkouden
kind thuis te houden. Het zijn van die kleine dingetjes die helpen.
En ondertussen gaat het mooie leven gewoon door. Dat mogen we ook nu weer
terugzien in de lente die langzaam aanbreekt. Om die reden vertellen we juist in
deze tijd het verhaal van Jezus, die er radicaal voor koos om weerstand te
bieden aan alles wat hem weg zou trekken uit de goede relatie met anderen en
met God.
Het is een verhaal dat mij steeds weer inspireert om samen met collega’s en
ouders nieuwe wegen te vinden op onze school en zo samen ons onderwijs nog
beter te maken. Door alle zorg heen willen we de kinderen nieuw perspectief
bieden.
Emiel de Jager

Pagina 2

NIEUWSBRIEF APRIL 2021, NR. 7

en afscheid van leerlingen
Een hartelijk welkom aan Jurre in groep 6. Veel plezier in Vuren en op
Het Kompas!
In groep 5/6 hebben we wegens verhuizing afscheid genomen van Sander en
Julia. Wij wensen hen alle goeds in hun nieuwe verblijfplaats.
Ook hebben we afscheid genomen van Sophie.
Sophie is naar een andere basisschool overgegaan.
In de kleutergroepen hebben we Neva, Suus en Guusje
verwelkomd. Heel veel plezier op school!

Medezeggenschap leerlingen
Onze leerlingenraad is een feit! We hebben al twee
vergaderingen gehad en meester Emiel vergadert
wekelijks met de raadsleden in groep 8. In de
eerste vergadering hebben de kinderen met elkaar
gedeeld hoe ze de school ervaren; zowel positief als
negatief en gaven ze de school een cijfer. Gelukkig
waren alle cijfers ruim voldoende tot zeer goed. Dat
is een goed begin om samen onze school nog leuker
te maken, want daar hebben we de kinderen bij
nodig.
In de laatste leerlingenraadvergadering hebben we
met elkaar nagedacht over hoe we speelgoed
netjes en heel houden bij het buitenspelen. In de
klassen wordt daar nu over verder gepraat.
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Voortgangsgesprekken
We hebben bijzonder genoten van de kinderen in de
voortgangsgesprekken. We hebben gezien dat kinderen
steeds meer in staat zijn om zelf aan te geven wat ze kunnen
en wat ze aan het leren zijn. En dat was onze bedoeling!

Toetsing
Inmiddels hebben we ook de M-toetsen van Cito afgenomen. De komende
weken nemen we de tijd om de opbrengsten te analyseren. Voor de
meivakantie zullen de uitslagen via de ouderportal van Parnassys inzichtelijk zijn
voor ouders.

Scholen op de kaart
De landelijke website Scholen op de Kaart biedt een overzicht van alle
basisscholen van Nederland. Recentelijk hebben we de beschrijving van onze
school op deze website aangepast en verbeterd. Wij ontvangen graag feedback
van ouders op onze input. https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/
vuren/10067/cbs-het-kompas/
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Protocol medicijngebruik
De school heeft, zoals verwacht mag worden, een
medicijnprotocol. Voor ons als onderwijsteam geldt
dat we geen medici zijn en in principe dus geen
medicatie toedienen, maar natuurlijk doen we dat wel op verzoek van ouders.
Als een kind tijdelijk medicatie toegediend moet worden (bijvoorbeeld:
gedurende een week een puf of een paracetamol), dan doen we dat altijd in goed
overleg met ouders. Mocht een kind langdurig medicatie op school toegediend
moeten worden, dan vragen we ouders ons hier ook schriftelijk toestemming
voor te geven.

Verkeer rond de school
Samen met de gemeente bekijken we de
verkeerssituatie rond de school bij het brengen en
ophalen van de kinderen. Er gebeuren geen
ongelukken; gelukkig zijn ouders heel voorzichtig,
maar de situatie is op zijn minst rommelig te
noemen. Samen met de gemeente, enkele ouders en leerlingen uit groep 8
denken we na over hoe we verkeersstromen rond de school overzichtelijker
kunnen maken. Als er ingrijpende infrastructurele aanpassingen moeten komen,
dan betrekken we ook de buren erbij. Wordt vervolgd.

Stibat batterijen verzamelen
Bedankt voor het inleveren van lege batterijen in onze
Stibat verzamelton. We konden dankzij de opbrengst van
de ingeleverde batterijen afgelopen week voor ruim
50 euro aan knutselmateriaal bestellen. Zo komt het
weer terug bij de kinderen!
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Nog even in de herhaling: vakanties cursusjaar 2021-2022
Herfstvakantie

18-10-2021 t/m 24-10-2021

Kerstvakantie

27-12-2021 t/m 09-01-2022

Voorjaarsvakantie

28-02-2022 t/m 06-03-2022

Extra lesvrije dagen

15-04-2022 en 27-05-2022

Tweede paasdag

18-04-2022

Meivakantie

02-05-2022 t/m 08-05-2022

Verlengde meivakantie

25-04-2022 t/m 01-05-2022

Koningsdag

27-04-2022

Hemelvaartsdag

26-05-2022

Tweede Pinksterdag

06-06-2022

Zomervakantie

11-07-2022 t/m 21-08-2022

Continurooster
Zolang de huidige Coronamaatregelen niet worden
aangepast, werken wij op Het Kompas met een
continurooster. Voor de meivakantie
(26 april 2021) laten we weten welk rooster we
vanaf mei a.s. gaan aanhouden.
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Koningsspelen
Op 23 april 2021 organiseren we Koningsspelen op school.
Nadere berichtgeving hierover volgt via de groepsleerkracht.
Ook de Vurense Oranjevereniging doet een duit in het zakje:
zij laten de IJsbus langskomen en trakteren de kinderen op
een ijsje en een leuke goodiebag.

Belangrijke data in dit cursusjaar
02-04-2021 t/m 05-04-2021

Goede Vrijdag en Pasen

26-04-2021 t/m 07-05-2021

Meivakantie

13-05-2021 en 14-05-2021

Hemelvaartsdag

24-05-2021

Pinksteren

16-07-2021

Vrijdagmiddag voor zomervakantie vrij
vanaf 12.00 uur

19-07-2021 t/m 27-08-2021

Zomervakantie

12-04-2021 en 15-04-2021 Techniekmiddagen
23-04-21

Koningsspelen
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