
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), 

 

We staan op onze school in deze coronagolf soms voor een grote 

uitdaging. Niet een ieder van u zal dit allemaal meegekregen 

hebben, maar velen van u hebben het zelf ervaren. Leerkrachten 

met corona, leerlingen met corona, klassen waar veel leerlingen 

zijn met positieve (zelf)testen. We hebben vrijwel dagelijks contact met de GGD om de 

juiste beslissingen te nemen (in het belang van leerkrachten, leerlingen en de klas als 

geheel). Ook wij merken dat het gevoerde beleid regelmatig wijzigt (o.a. het 

‘snottebellenbeleid’). Toch proberen wij de beslissingen te nemen die het best zijn in 

belang van de school. Het gebrek aan invallers en een hoge besmettingsgraad in een klas 

zorgen ervoor dat we soms op thuisonderwijs moeten overschakelen. Ondanks alles 

proberen we op een zo goed mogelijke manier met elkaar vorm en inhoud te geven aan het 

onderwijs en wij beseffen dat het ook van de gezinnen het nodige vraagt. Wanneer u tegen 

dingen aanloopt, hopen wij dat u ons weet te vinden. 

In de komende weken leven wij toe naar het Kerst. Wij hopen er met elkaar een gezellige 

tijd van te maken in een goede sfeer. Wij hebben op school een planning gemaakt (zie het 

kopje ‘agenda’ onderaan de nieuwsbrief, maar realiseren ons dat we die n.a.v. de 

persconferentie van aanstaande dinsdag misschien moeten bijstellen.  
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https://www.youtube.com/watch?v=LFHjcQyEnEY


In de komende week gaan we het hebben over het thema ‘verrassen’. Verrassingen in ons 

leven en wat het betekent om elkaar te kunnen verrassen. In deze adventsperiode horen wij 

de verhalen uit Lucas 1 en 2. 

Onderstaand bericht ontvingen wij van het ministerie van OCW.  

 

Er is een levering zelftesten naar u onderweg.    

 

De zelftesten die u ontvangt zijn van het type Acon Flow Flex. Mogelijk zijn de 

testwattenstaafjes niet op de juiste manier verpakt. Knip de verpakking open aan de kant 

van het stokje, en pak de wattenstaaf vast aan het stokje (nooit aan het watje). Verkeerd 

uitpakken kan het testresultaat beïnvloeden. 

 

Wij kwamen op internet een bericht tegen op internet over het afnemen van zelftesten.  

Dit is niet voor alle (bovenbouw)leerlingen een pretje. Misschien dat u er iets aan hebt 

wanneer u op deze link klikt.  

 

Dit schooljaar ontvangen wij weer schoolfruit op onze 

school. Voor de komende week staan er appels, 

sinaasappels en watermeloenen op het menu. In de loop 

van de dinsdag ontvangen wij het schoolfruit, waardoor de 

schoolfruitdagen op onze school op woensdag, donderdag 

en vrijdag zijn.  

 

 

We zijn ons in het onderwijs er (steeds meer) van 

bewust dat voor veel leerlingen het onderwijs te 

theoretisch is. Daarom ontstaan er her en der 

initiatieven om de praktisch ingestelde leerlingen 

tegemoet te komen door één dag per week 

praktische lessen te geven. Zo hebben wij binnen 

onze stichting de ‘Plusklusklas’. I.v.m. de corona 

zijn deze lessen tijdelijk opgeschort. Maar bij ons 

op school hebben wij een eigen ‘klusteam’ o.l.v. 

meester Arjan. Zij krijgen regelmatig opdrachten 

van leerkrachten, zo ook in deze adventsperiode.  
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https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5272103/zelftesten-basisschoolleerlingen-thuis-ouders-tips-groep-6-7-8?utm_medium=referral&utm_source=upday


 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Richard Raven heeft een baan geaccepteerd als directeur van obs De Berkenhorst in 

Staphorst en obs De lekmulder in IJhorst, behorende tot stichting Promes. Om de schijn 

van belangenverstrengeling te voorkomen heeft Richard besloten zijn termijn als MR-

lid niet uit te dienen en per 31 december 2021 te stoppen. Hoewel jammer, begrijpen wij 

de beslissing van Richard en danken hem voor al zijn inzet voor de MR en daarmee 

voor het Kompas. De directie van het Kompas en wij als MR wensen hem succes toe bij 

zijn volgende loopbaanstap.  

 

Recent zijn er MR-verkiezingen geweest waarbij Martin Wering op plek 2 is geëindigd. 

Op grond van het Reglement komt bij een tussentijdse vacature degene die bij de laatste 

verkiezingen als tweede is geëindigd in aanmerking om deze op te vullen. Uiteraard 

hebben we Martin Wering gepolst of hij nog steeds bereid is om dit te doen. Hij heeft 

laten weten in de MR te willen plaatsnemen. We zijn blij dat hiermee de Oudergeleding 

van de MR per 1 januari aanstaande weer op volle sterkte is.  

 

Met vriendelijke groet, 

Fokko Oldenhuis  

namens De MR van het Kompas 

De kerstvakantie staat voor de deur. Misschien een tijd dat u en/of uw kind(eren) het leuk 

vinden om een boek te lezen. In bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u boekentips van de 

bibliotheken. Veel leesplezier! 

 

 

23 december  kerstviering 

24 december  12 uur vrij  

25 dec t/m 9 jan.  kerstvakantie 

12 januari   Peuterdans 

18 januari   Weekopening 

 

Met vriendelijke groeten,  

het team van Het Kompas. 
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