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“Wat is hier aan de hand?” was een veel
Deze week:
Bijbelverhalen
gehoorde vraag vanmorgen op het
Weekopening
schoolplein. Veel leerlingen vroegen zich
Peuterym – 22 juni
Reminder – Denkt u aan….
dit af toen ze het schoolplein op kwamen.
Oproep vanuit de AC
Zij zagen
Parro – preadviesgesprekken en voortgangsgesprekken inplannen
Een leestip tegen een leesdip
slingers, een
Bericht vanuit de MZR
stormbaan en Agenda
een
springkussen. Maar vooral
de leerlingen in de groepen
1 en 2 wisten wel waarom het plein er zo feestelijk uit
zag. De groepen 1 en 2 vierden vandaag het kleuterfeest!
Hierbij enkele foto’s van het feest waarbij ook een mooie
voorstelling te zien was welke opgevoerd is door enkele studenten die het hele jaar bij ons
stage lopen. Via Parro (wat moeten we zonder deze communicatie-app?) zijn de nodige
foto’s gedeeld door de groepsleerkrachten van de groepen 1 en 2.
In deze nieuwsbrief leest u o.a. meer informatie over de inschrijving van de
voortgangsgesprekken en enkele leestips ter voorkoming van de leesdips.
Zoals al eens eerder gemeld zijn we achter de schermen druk met de plannen voor volgend
schooljaar. Wellicht bent u al nieuwsgierig naar welke meester of juf uw zoon/ dochter
volgend jaar krijgt. Bovenschools is afgesproken dat alle scholen van onze stichting
Kindpunt op vrijdag 1 juli de formatie kenbaar maken aan ouders en leerlingen.

Bijbelverhalen
De komende weken zullen in het thema
staan van ‘Vreemdeling’.
Over een thuis zoeken als je je huis
verlaat en jezelf blijven in een vreemde
omgeving. Actuele vraagstukken zoals u
waarschijnlijk zelf ook opmerkt.
Vanuit de Bijbel staat het verhaal van
Daniël en zijn vrienden centraal.
(Bijbelboek Daniël).
Weekopening
Deze week was de laatste
weekopening. Volgend
jaar gaan we hiermee
door. Een leuke traditie
waarbij u als ouders de
mogelijkheid hebt om de
klas op een mooie manier
aan het werk te zien met
een mooi thema uit onze
methode Trefwoord. D.m.v. een bijbelverhaal, toneelstukjes, liederen e.d. leren de
leerlingen van elkaar omtrent dat thema.
Peutergym - 22 juni
Op woensdag 22 juni verzorgt meester Albert Jan weer
de peutergym. De eerste ronde start om 9:00 uur; de
tweede ronde start om 9.30 uur. Deelname aan
peutergym is gratis.
Alweer peutergym? Deze week toch ook al?
Meester Albert-Jan had een blessure opgelopen
afgelopen weekend en was daardoor een deel van de
week niet in staat de (peuter)gymlessen te verzorgen.
Daarom heeft juf Carmen deze week gedanst met de
peuters en zal meester Albert Jan aanstaande woensdag weer een gymles verzorgen voor
de peuters.
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 sporthal in ons gebouw (i.v.m. de instroomgroep die in het
speellokaal zit). U kunt met uw peuter ‘gewoon’ in de kuil voor het speellokaal
verzamelen en vervolgens lopen we dan gezamenlijk naar de sporthal.

Reminder – Denkt u aan…..
- Het inleveren van de rapporten? Deze gaan voor de
zomervakantie weer mee.

Oproep vanuit de AC
De activiteitencommissie zoekt een
penningmeester.
Daarnaast is de activiteitencommissie ook op
zoek naar nieuwe leden.
Ben jij één van de personen die wij zoeken?
Laat het ons weten via
ackindcentrumhetkompas@kindpunt.nl.
Parro – preadviesgesprekken en voortgangsgesprekken inplannen
In de week van 27 t/m 30 juni
voeren de leerkrachten van de
groepen 7A, 7B en 7C de
preadviesgesprekken. In de
week daarna zijn de
voortgangsgesprekken voor de
groepen 1 t/m 6 en 7Y. Deze
gesprekken worden fysiek
gevoerd in het klaslokaal van
uw zoon/ dochter. De
inschrijving gaat (weer) via Parro. Hoe werkt dat ook al weer?
Via Parro wordt u uitgenodigd voor dit gesprek en kunt u zich inschrijven op een voor u
geschikt moment.
Vanaf vanmiddag (17 juni om 17.00 uur) kunnen de leerlingen van de groepen 7 zich
inschrijven voor de preadviesgesprekken.
Vanaf donderdag 23 juni om 7.00 uur kunnen de ouders van de groepen 1 t/m 6 en 7Y zich
inschrijven voor de voortgangsgesprekken wanneer zij meerdere kinderen hier op school
hebben. (Voorheen gaven wij vaak de ouders met 3 kinderen of meer bij ons op school
deze voorsprong. Bij Parro kunnen we niet kiezen voor deze optie. Wel voor de optie van
2 kinderen of meer.
Vanaf maandag 27 juni om 7.00 uur kunnen alle ouders van de groepen 1 t/m 6 en 7Y zich
inschrijven voor de voorgangsgesprekken.

Een leestip tegen een leesdip?
Door de bibliotheek zijn weer leuke leestips verzameld. Fijne leesboeken om in de zomer
lekker te lezen. U vindt deze als bijlage bij deze nieuwbrief.
Leesexperts spreken wel van een mogelijke leesdip wanneer uw zoon/ dochter in de
zomervakantie 6 weken niet leest. Wellicht dat de leestips van de bibliotheek helpen om
uw kind te motiveren om te blijven lezen.
Bericht vanuit de MZR
Beste ouders/ verzorgers,
Allereerst zijn we blij dat 2 ouders zich hebben aangemeld om mee te denken in de
werkgroep over Verkeersveiligheid (rondom scholen). Dank voor jullie betrokkenheid.
Een ander punt: komende week alweer de laatste MR-vergadering van dit schooljaar. We
bespreken onder andere de inzet van de NPO-middelen. Een forse eenmalige bijdrage
vanuit de overheid vanwege de (mogelijke) achterstanden als gevolg van corona. Als jullie
als ouders nog concrete ideeën hebben over de inzet van gelden, voedt ons als MR met
input.
Meer in het algemeen: als er dingen zijn waarvan jullie zeggen: dit kan de school of de
MR anders of beter doen, maar ook : dit is heel goed. Laat het ons weten.
Tenslotte. Het schooljaar 2021/2022 is alweer bijna om, maar hierbij alsnog het
jaarverslag van het vorige jaar.
Met vriendelijke groet,
Fokko Oldenhuis namens de MR van het Kompas
mzrkchetkompas@kindpunt.nl
Agenda
27 t/m 30 juni
29 juni
4 t/m 7 juli
8 juli

Preadviesgesprekken groepen 7A, 7B, 7C
Musicals groepen 8 in Ogterop
Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 6 en 7Y
Rapporten mee naar huis

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas.

