Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
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Deze week:
Reminder – Denkt u aan….
Toch nog een laatste nieuwsbrief zo vlak voor de
Directe link ouderverklaring - herhaling
vakantie omdat er nog genoeg nieuws te melden is.
Laatste schooldag - herhaling
Techniek in de groepen 6
In de vorige nieuwsbrief hebben wij vermeld welke
Kindpunt-Zuid
leerkrachten volgend jaar niet meer werkzaam zijn op
Agenda
Plattegrond 2022-2023
onze school. Bij deze namen hebben we de naam van
meester Tom vergeten te vermelden. Meester Tom
heeft een half jaar lesgegeven is groep 7 samen met juf Jolanda. Ook meester Tom heeft
deze week afscheid genomen in zijn klas en we bedanken hem voor zijn inzet deze
maanden en hopen dat hij kan blijven genieten van zijn pensioen.

Aanvullende informatie voor volgend schooljaar
We zijn blij u zo vlak voor de vakantie te kunnen mededelen dat alle vacatures voor
volgend schooljaar zijn ingevuld. De vacature van groep 5c wordt ingevuld door juf Petra
Wormhoudt (maandag en dinsdag) en juf Wendy Roze (donderdag en vrijdag). De
woensdagen werken zij om de week. We zijn blij dat we twee ervaren leerkrachten hebben
gevonden voor deze groep. Daarnaast zal juf Roos Weggemans volgend jaar bij ons op
school werken als onderwijsassistent. Volgend jaar stellen zij zich voor in de nieuwsbrief.
In bij deze nieuwsbrief vindt u een plattegrond met daarop de lokaalindeling voor volgend
jaar. U weet nu in welk lokaal uw kind(eren) gisteren heeft/ hebben gezeten tijdens het
wenmoment en waar zij volgend cursusjaar zal/ zullen zitten.
In de laatste vakantieweek ontvangt u, zoals gewoonlijk, meer informatie over de start van
het nieuwe schooljaar.

Reminder – Denkt u aan…..
- Het invullen voor de ouderverklaring? Zie voor
aanvullende informatie in het kopje hieronder.
- Uw aanmelding als nieuw lid of als penningmeester
van de AC
(ackindcentrumhetkompas@kindpunt.nl)?
- Te kijken of u toch niet een bakvorm en een bodem
hebt die niet matchen? Indien dit wel zo is, vragen
wij u dit kenbaar te maken bij Truus.
Directe link ouderverklaring - herhaling
Vorige week hebben wij u geattendeerd op de ouderverklaring die u kunt invullen m.b.t.
de nieuwe school in de Nieuweveense Landen. Als stichting Kindpunt zijn wij trots op ons
onderwijs en wij hopen daarom ook een rol te kunnen spelen in het onderwijsaanbod in
deze nieuwe wijk. U begrijpt dat een ouderverklaring voor ons erg belangrijk is. Zo’n
verklaring lijkt op een aanmelding, maar dat is niet aan de orde. Het gaat om een
inventarisatie van wensen van ouders m.b.t. het opstarten van een nieuwe school. Wanneer
u de ouderverklaring direct wilt invullen, klikt u hier. Alvast bedankt.
Laatste schooldag
Vossenjacht.
Ook dit jaar sloten we op de laatste schooldag
gezellig af met de Vossenjacht. Op zoek naar
de verklede kinderen van groep 8.
Waar zijn ze? Wat zijn ze? En...nu nog raden
welk woord bij hen past zodat je de zin kunt
maken.
Het was dus mogelijk dat u kinderen uit
groep 3 t/m 8 in de wijk rondom school hebt
zien lopen.
Om 10.45 uur verzamelden we ons op het
schoolplein om de leerlingen van groep 8 uit te
zwaaien. Zij maken de sprong naar het
voortgezet onderwijs en daarom sprongen zij
met een trampoline uit de school. Natuurlijk
stond er een lange erehaag om ze als helden uit te zwaaien.
Ouders, verzorgers, opa's en oma's van de leerlingen van de groepen 8 waren welkom om
bij dit moment aanwezig te zijn.

Techniek in de groepen 6
Reeds voor de coronapandemie waren wij binnen Het Kompas bezig om techniek extra
onder de aandacht te brengen. We zijn destijds onder andere met de groepen 6 t/m 8 bij
verschillende bedrijven op bezoek geweest om kennis te maken met techniek.
Door de pandemie hebben deze bezoeken met de voorbereidende lessen niet door kunnen
gaan. Maar vorige week zijn de groepen 6 toch weer bij Hiab op bezoek geweest en
hebben daar fantastische ervaringen opgedaan. Een groot aantal leerlingen gaf bij
terugkomst aan graag bij Hiab te willen werken. Een bedrijf dat zich bewust is van het feit
dat zij op deze manier kunnen bijdragen aan het motiveren van leerlingen voor de
technische beroepsgroepen.

Kindpunt-Zuid
Als u een zoon/ dochter in groep 5 of in groep 6
hebt zitten, hebt u er vast iets over gehoord. De
leerlingen in deze groepen mochten zich deze week
uitleven op een stormbaan. Kindpunt Zuid
(onderdeel van onze stichting) had deze opgezet en
omdat hij er toch stond (en omdat we met elkaar
samenwerken) mochten ook leerlingen van onze
school er gebruik van maken. Daarnaast heeft
Kindpunt Zuid ook meegedaan met de vossenjacht
die wij vandaag op de laatste schooldag
organiseerden. De samenwerking zal volgend jaar worden verstevigd c.q. uitgebreid. Niet
alleen bij activiteiten als deze, maar ook bij andere activiteiten zoals het schoolontbijt of
tijdens de voorleesweek.
Agenda
26 augustus
29 augustus

Start van het schooljaar voor het team
Eerste schooldag voor ouders en leerlingen (8.30 – 14.30 uur).

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas.

