Nieuwsbrief 4 september 2020
Beste ouders,
Het is ons als team Kompas weer een heerlijke ervaring om de kinderen om ons heen te hebben. Ik
zie vooral blije leerkrachten en blije kinderen. En natuurlijk ging het deze week soms niet helemaal
zoals we hadden gepland. Niettemin kijken we terug op een plezierige week met veel, vooral
positieve, reuring. Bedankt voor alle steun deze week, voor alle berichtjes, de prettige
communicatie en het goede gesprek. Daar genieten wij van. We kijken terug op een goed week en
een goede start van het nieuwe cursusjaar.
Emiel de Jager
Ouder informatieavond geannuleerd
We hebben besloten de gebruikelijk ouder informatieavond aan het begin van het cursusjaar
(vanwege Corona voorzorgsmaatregelen) te annuleren. Op deze avonden vertellen de juffen en
meesters hoe gewerkt wordt in de groepen en is er gelegenheid voor kennismaking. Wij hebben
besloten deze informatie via een nieuwsbrief van de groepsleerkrachten met ouders te delen.
Deze brief ontvangen ouders aan het einde van de derde schoolweek.
Oudervertelgesprekken
In de week van 21 september vinden ouder vertel-gesprekken plaats. Omdat de gesprekken in
klein verband met ouders zijn hebben wij besloten deze te handhaven. In dit gesprek krijg je als
ouder de gelegenheid om over je kind te vertellen en eventuele ondersteuningsvragen met de
groepsleerkracht te delen.
Sociale vaardigheden
We besteden in de klassen dit jaar structureel meer aandacht aan de ontwikkeling van sociale
vaardigheden van de kinderen. Dat doen we op Het kompas vooral door met de kinderen in gesprek
te gaan, hierdoor hun eigen emoties en reacties op die emoties te leren verwoorden en met de hele
klas te bespreken hoe kinderen elkaar hierbij kunnen helpen. De eerste lessen waren zeer boeiend
en we hebben gretige en sociaal georiënteerde kinderen gezien en gehoord. We verwachten er veel
van. Ouders helpen ons en hun eigen kinderen door eens met hen te praten hierover. En als er
belemmerende negatieve ervaringen blijken te zijn, vragen we ouders om dat zo snel mogelijk te
delen met de groepsleerkrachten.
Rookvrije schoolterreinen
Op 1 augustus moeten alle schoolpleinen in Nederland rookvrij zijn. Vanwege de impact van de
corona crisis op het onderwijs heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) laten weten
dat de NVWA pas per 1 januari gaat handhaven. Op Het Kompas is het plein al lange tijd rookvrij en
dat houden we graag zo.
Kleuters overdragen bij de deur ook in het volgend cursusjaar
De overdracht van de kleuters bij de voordeur hebben we door de corona-maatregelen ingesteld.
Maar deze nieuwe regel heeft onverwachte positieve effecten en heeft ons doen besluiten deze
regel ook dit cursusjaar te handhaven.
We zien nu dat de start in de klassen rustiger en vlotter verloopt. Ook zien we trotse kinderen als
ze helemaal alleen van de voordeur naar hun eigen klas kunnen lopen. We zien ook dat veel
kinderen zelfstandiger gedrag vertonen en met meer aandacht hun spullen pakken en opruimen.
Natuurlijk snappen we dat ouders ook graag in de klas kijken en contact hebben met de
groepsleerkrachten. We denken na hoe we dit in een minstens zo leuke, maar andere vorm gaan
gieten.
Belangrijke data in dit cursusjaar:

Vakanties 2020-2021
Herfstvakantie 19-10-20 t/m 23-10-20
Kerstvakantie 21-12-20 t/m 1-1-21
Voorjaarsvakantie 22-2-21 t/m 26-2-21
Goede Vrijdag en Pasen 2-4-21 t/m 5-4-21
Meivakantie 26-4-21 t/m 7-5-21
Hemelvaarstdag 13-5-21 t/m 14-5-21
Pinksteren 24-5-21
Zomervakantie 19-7-21 t/m 27-8-21
Studiedagen voor de leerkrachten, vrij voor de leerlingen
studiedag maandag 14 september 2020 (alle kinderen vrij)
Studiedag Kleuters, vrijdag 2 oktober 2020 (alleen de kleutergroepen vrij)
Studiedag Logos woensdag 13 januari 2021 (alle kinderen vrij)
studiedag vrijdag 22 januari 2021 (alle kinderen vrij)
Middagen vrij (voor kerst- en zomervakantie)
vrijdagmiddag voor kerstvakantie vrij vanaf 12 uur, 18-12-2020
vrijdagmiddag voor zomervakantie vrij vanaf 12 uur, 16-07-2021
Agenda
14/9 Studiedag; alle kinderen vrij
18/9 Informatiebrief van de groep naar ouders (ipv Ouder informatieavond)
21/9-24/9 Oudervertelgesprekken
25/9 Ouder Nieuwsbrief
30/9 Start Kinderboekenweek "En Toen .."
1/10 Verjaardag Eline in de klas
2/10 Studiedag kleuters; kleuters vrij
techniekmiddag groep 1 t/m 3,
5/10 verpleegkundig spreekuur GGD (Joyce van Manen)
6/10 techniekmiddag groep 4 t/m 8
16/10 Slot Kinderboekenweek / Ouder Nieuwsbrief 2
19/10-23/10 VAKANTIE

