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inspiratieworkshop gegeven aan geïnteresseerde
collega’s!. U kunt hier een kort filmpje van zien op
onze facebookpagina.
Deze week hebben we weer ouders in de school gezien en dat doet ons goed. De leerlingen
van de groepen 1 en 2 worden weer door de ouders in de klas gebracht. In de loop van de
tijd hopen we u als ouders steeds meer in de school te kunnen zien.
In de afgelopen week is het ondanks een aantal zieke collega’s gelukt om nagenoeg alle
klassen onderwijs te bieden. Één van de bovenbouw groepen heeft 1 dag thuisonderwijs
gehad deze week.
In deze nieuwsbrief leest u weer de actuele informatie omtrent het schoolfruit, de
weekopening en leest u enkele reminders. Ook leest u informatie over een vragenlijst
omtrent oudertevredenheid waarbij wij een beroep op u doen. Ook vindt u in deze
nieuwsbrief informatie over de laatste ontwikkelingen omtrent de app Parro en de
mogelijkheden voor u die ontstaan.

Bijbelverhalen
Deze week en volgende week hebben we het 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
Volgende week dinsdag zullen er op school weer appels,
peren en sinaasappels geleverd worden. Op woensdag,
donderdag en vrijdag hoeft u uw kinderen dus geen
pauzehap mee te geven. Er is één stuk van deze
fruitsoorten per dag per leerling.
Weekopening
Op dinsdag 8 maart staat er weer een weekopening
gepland. Deze wordt verzorgd door juf Annelies
met groep 7A. Wat ontzettend fijn dat u (ouders
van groep 7A) ook weer mag komen kijken.
Hopelijk tot dan!
Op dinsdag 15 maart zal de groep van juf Aline de
weekopening verzorgen.

Het is feest!

Reminder – Denkt u aan…..
- de bestelling van de schoolfoto’s op photolecole.nl?
- de opgave voor de Meppel City Run/ SNS Kidsrun (nieuwsbrief 21)?

Vragenlijst ‘oudertevredenheid’
Wij vragen uw aandacht voor het invullen van onze vragenlijst
‘ oudertevredenheid’. Deze vragenlijst is een onderdeel van
onze kwaliteitszorg. U heeft hiervoor een uitnodiging per mail
ontvangen. Hoe groter de respons, hoe betrouwbaarder de
uitkomst.
Alvast hartelijk dank voor uw inbreng!
Inlogcode kwijt? Neem even contact op met juf Milou. Zij kan
u daarin verder helpen.
Parro
Wij werken nu twee maanden met de app Parro om informatie met ouders te delen, zodat
zij een beeld krijgen van wat er in de klas van hun zoon/ dochter speelt. Deze app biedt
echter meer mogelijkheden dan alleen informatie en foto’s delen. Daarom hebben wij
ervoor gekozen de komende tijd meer gebruik te maken van de mogelijkheden die deze
app biedt.
Ziek melden
Vanaf nu kunt u ook via deze app uw zoon/ dochter ziek melden. Het blijft ook mogelijk
om de ziekmelding (gewoon) telefonisch vanaf 8.00 uur te doen.
Bij het afmelden wegens ziekte van uw kind (of bijv. bezoek arts) kiest u voor absentie. U
klikt daarna op één van de drie redenen en vult eventuele extra informatie nog aan. Het
wijst zich echt vanzelf.
De richtlijnen voor verlof willen wij hierbij (nogmaals) met u delen.
Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig en dat betekent dat u uw kind(eren) niet zomaar
thuis kunt houden. In voorkomende gevallen moet verlof aangevraagd worden.
De richtlijnen:
*Verlof voor bezoek aan bijv. huisarts, ziekenhuis of tandarts deelt u mee aan de
groepsleerkracht via Parro.
*Verlof wegens ziekte van uw kind(eren) deelt u mee aan de groepsleerkracht via Parro.
*Verlof voor huwelijken, jubilea, en begrafenissen vraagt u schriftelijk aan via het
verlofformulier op onze site.
*Verlof voor vakantie kan alleen in uitzonderingsgevallen worden gegeven. Hiervoor zijn
richtlijnen op gesteld. Een verzoek hiervoor dient schriftelijk ingediend te worden (bij
voorkeur met toelichting) bij de directie minstens 8 weken voor aanvang van het verlof. De
directie is op dit punt gebonden aan afspraken met de leerplichtambtenaar van de
gemeente.

Gesprek met de leerkracht
Met ingang van deze week is het ook
mogelijk om middels de app een gesprek te
starten met de leerkracht, om bijvoorbeeld
thuiswerk te vragen o.i.d. Of om gewoon
een korte vraag te stellen.
Enkele tips die wij bij u onder de aandacht
willen brengen m.b.t. de communicatie via
de app met de leerkracht:
*De werktijden van de leerkracht zijn tussen 8.00 en 17.00 uur. U kunt dus niet van de
leerkracht verwachten dat deze buiten deze tijden om uw berichten leest en/ of reageert.
*De leerkracht heeft als primaire taak les te geven aan de leerlingen. Niet elke leerkracht
leest tijdens het werk de berichten die u stuurt via Parro. Wanneer u bijvoorbeeld in de
loop van de dag een afspraak maakt voor uw kind bij de huisarts en uw kind wordt eerder
opgehaald, dan is het goed dit via het telefoonnummer van school door te geven. Dan weet
u zeker dat het bericht tijdig bij de leerkracht terecht komt en niet achteraf door de
leerkracht wordt gelezen.
Peuterdans wordt peutergym (9 maart)
Op woensdag 9 maart verzorgt meester Albert Jan
weer de peutergym. De eerste ronde start om 9 uur; de
tweede ronde start om 9.30 uur. Deelname aan
peutergym is gratis.
En ja, het klopt, de oplettende lezer merkt misschien
dat op het rooster op de website toch peuterdans staat.
I.v.m. de meesters- en juffendag wil juf Carmen graag
bij haar eigen groep zijn. Daarvoor is natuurlijk
begrip. Juf Denise was gevraagd om haar te
vervangen. Al met al goed geregeld!? Nou, juf Denise is nog niet geheel hersteld en kan
daarom haar afspraak niet nakomen. Om die reden is er dus peutergym van meester Albert
Jan.
Een tip voor nieuwe ouders en belangstellenden: neem de ingang tegenover de
beachvlaggen op het plein (bij de donkergroene buitenpanelen).
Peutergym vindt plaats in de speellokalen van ons kindcentrum.

Introductiecursussen CMV ‘De Bazuin’

Deze flyer ontvingen wij van ‘De Bazuin’. Wellicht
iets voor u(w zoon of dochter)?

Typecursus
Deze week zijn er veel leerlingen die
hun typediploma gehaald hebben!
Goed gedaan jongens en meisjes en
van harte gefeliciteerd!

Agenda
7 maart
8 maart
9 maart
9 maart
15 maart
16 maart

Spreekuur directie
Weekopening 7A
Peutergym
Meesters- en juffendag
Weekopening 6A
Peutergym

Met vriendelijke groeten,
het team van Het Kompas.

