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Geachte ouders,

3 november 2020

In de maand november zullen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8
een vragenlijst invullen over het afstandsonderwijs dat uw kind
heeft genoten tijdens de lockdown in het voorjaar. Vooral hoe
zij het zelf ervaren hebben komt naar voren in de vragen.
De analyse van de vragenlijsten helpt ons om de kinderen te screenen en het inhaal- en
ondersteuningsprogramma wat de school met subsidiegeld zo goed mogelijk vorm te
geven. Het betreft een kindvriendelijke vragenlijst die onder schooltijd gemaakt wordt.
De vragenlijsten worden geanalyseerd door student ‘onderwijskunde’ Anne Plomp
onder supervisie van Liesbeth van Schaik van KindPunt. De resultaten zullen met de
teams en de MR gecommuniceerd worden. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact
opnemen met l.vanschaik@kindpunt.nl

Bijbelverhalen
Thema: Strijden
Rechters
(6 t/m 9)

Weekopening
De Bijbelverhalen gaan
over strijden, vechten,
sporten, winnen en
verliezen.
Verhalen die hierbij horen
gaan over Gideon. We
stellen kritische vragen
over strijd en wedijver. We
praten over hoe om te gaan
met conflicten.

Vandaag heeft meester Bas met zijn groep 5 de
weekopening verzorgd. Volgende week zal juf Nienke
met haar 3e groepers de opening verzorgen. Het thema is
“Je bent goed zoals je bent”.

Afscheid Marrie
Wat was het fijn om donderdag ondanks de corona toch afscheid te
kunnen nemen op Het Kompas. Na 12 jaar, als coördinator van de
TSO, is er nu echt een eind gekomen aan een fantastische baan op
een geweldige school. Langs deze weg wil ik iedereen bedanken:
✓ De collega’s voor de fijne samenwerking
✓ Alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet, iedere dag opnieuw
✓ De ouders voor het in ons gestelde vertrouwen
En, last but not least, alle kinderen voor het plezier en soms de uitdagingen die jullie
mijn werk gaven. Iedereen bedankt voor de cadeaus, lieve kaarten, tekeningen,
knuffels en high-five’s die mijn afscheid heel bijzonder hebben gemaakt.
Ik zal alles gaan missen maar gelukkig sta ik weer voor nieuwe uitdagingen in een
nieuwe baan.
Tot ziens allemaal,
liefs, Marrie

Schoolontbijt
Deze week wordt het nationaal schoolontbijt georganiseerd. Wij hebben besloten dit
jaar niet mee te doen. Dit besluit heeft te maken met de bemensing in de groepen en
onzekerheid over het gezamenlijk gebruiken van brood, melk en beleg. Uiteraard
hopen we volgend schooljaar wel weer mee te doen.

Parkeerproblematiek
oolontbijt
We krijgen regelmatig klachten van buurtbewoners over
het parkeren rondom de school net voor en net na
schooltijd. Soms wordt zelfs op de oprit van omwonenden
geparkeerd!
We willen u met klem vragen te parkeren in de vakken.

Agenda
10 november
17 november
24 november

: Weekopening groep 3B
: Weekopening groep 2A
: Weekopening groep 6A

Met vriendelijke groeten, het team van KC Het Kompas.

