Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
Dan is het alweer voorjaarsvakantie. In de afgelopen
week zijn de rapporten meegegaan en hebben de
rapport- en verwijzingsgesprekken plaatsgevonden.
Gisteren hebben we een mail verzonden omtrent de
geplande versoepelingen van de coronaregels en de
mogelijkheden die er nu weer zijn voor onze school.
Elders in deze nieuwsbrief leest u hierover meer. Deze
week hebben drie groepen een deel van de week
thuisonderwijs gehad. Dit is toch telkens een
ingrijpend besluit, maar wij zijn blij met de manier
waarop alle ouders hierop reageren en anticiperen. Na
de voorjaarsvakantie hopen wij weer gezond met alle
groepen op school te kunnen starten.
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Bijbelverhalen
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Weekopening
Reminder – Denkt u aan….
Open dagen – persbericht
Vacature onderwijsassistent op KC Het Kompas
Versoepelingen voor het onderwijs
Matilda op school - boekentips
Agenda

Bijbelverhalen
In de eerste 2 weken na de voorjaarsvakantie gaan we het hebben over het thema
‘Meedoen’. Over de uitnodiging om mee te doen; over de motieven achter de keuze voor
engagement of afzijdigheid.
Vanuit het christelijke perspectief gaat het om het meedoen aan het Koninkrijk van God.
De gelijkenissen van het grote feest en de bruidsmeisjes worden behandeld (Matteüs 5, 11,
14 en 25).

Schoolfruit
Op dit moment hebben wij nog geen informatie
ontvangen over de schoolfruitlevering. Er zal wel
schoolfruit geleverd worden in de week na de vakantie,
maar wij weten nog niet welke soorten fruit.
Weekopening
Deze week heeft juf Britt met haar groep 2A de
weekopening verzorgd op maandagmiddag met de
groepen 2. Beelden hiervan heeft juf Britt via Parro
met de ouders gedeeld.
Op dinsdag 8 maart staat de volgende
weekopening gepland. Deze wordt verzorgd door
juf Annelies met groep 7A. Zoals u in de brief van
gisteren hebt kunnen lezen, zijn de ouders van de
leerlingen in deze groep dan
weer van harte welkom.
Reminder – Denkt u aan…..
- de bestelling van de schoolfoto’s op photolecole.nl?
- de receptenwedstrijd ‘Kindermenu 2.0’ (nieuwsbrief 17)? Uiterlijk 1 maart.
- de Junior Energiecoach (energie besparen)? (nieuwsbrief 21) Opgave uiterlijk 27 febr.
- het oefenen voor de typcursus in de vakantie?
Open dagen - persbericht

In de vorige nieuwsbrief heeft u al
e.e.a. kunnen lezen over de open
dagen van onze kindcentra. Door de
coronamaatregelen hebben we dit
niet op één centrale dag kunnen
laten plaatsvinden. Wij nodigen
belangstellende ouders en leerlingen
uit om een telefonische afspraak te
maken voor een rondleiding (0522799199). Klik hier voor een
persbericht dat is uitgegaan omtrent deze open dagen (met op de foto een aantal leerlingen
van onze school).

Vacature onderwijsassistent op KC Het Kompas

Wij vragen uw aandacht voor een vacature bij ons
op school. Deze vindt u in de bijlage en wij
vragen u deze te delen in uw kennisenkring.

Versoepelingen voor het onderwijs
Gisteren hebt u een mail ontvangen met daarin nieuws over de gevolgen van de
afgekondigde versoepelingen voor onze school. Hier leest u op de site van de po-raad
precies op welke manier de versoepelingen stapsgewijs worden uitgebreid.
Matilda op school – boekentips voor het voorjaar
In de bijlage een lijst met boekentips van de bibliotheek, gericht op het voorjaar. Leuk om
hier in de vakantie eens naar te kijken met uw kind?
Agenda
19-27 februari
1 maart
2 maart
8 maart
9 maart

Voorjaarsvakantie
Vergadering MR
Peutergym
Weekopening 7A
Peuterdans

Met vriendelijke groeten,
het team van Het Kompas.

