
  
Nieuwsbrief Het Kompas schooljaar 2019-2020 

3 april  2020 

Inleiding 

Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat we de tot de meivakantie door moeten blijven gaan met het 

(online) thuisonderwijs zoals we dat nu met elkaar vorm geven. Iets wat een grote impact  voor ons 

allemaal. We missen de contacten met kinderen, de leuke kletspraatjes, de gezelligheid op school. 

 Ik ben blij en trots met alle inzet van ouders en kinderen. Het valt niet mee om naast een drukke 

baan ook mee te helpen met het thuisonderwijs. We zijn trots op datgene wat de kinderen allemaal 

al presteren. Daarnaast ben ik net zo enthousiast en trots op het Kompasteam wat binnen korte tijd 

is omgeschakeld naar online lesgeven. Er wordt zoveel geleerd en niet alleen door kinderen! 

 

Luisterjuf en Luistermeester Het Kompas 

Op Het Kompas hebben we een luisterjuf en luistermeester.  Meester Gerard en juf Petra  zijn er 

speciaal voor kinderen die het op school, thuis of ergens anders niet prettig vinden, omdat er 

verkeerd met hen wordt omgegaan. 

Kinderen kunnen nu niet een briefje in de brievenbus op school doen, daarom is er een digitaal 

brievenbus voor de luisterjuf en luistermeester gemaakt. Dit zal komende week ook in de Classrooms 

gezet worden. Als je ons iets wilt laten weten, vul dan dit formulier in. 

                                                                                                              Meester Gerard en juf Petra 

 

Vlog 

In de laatste gewone schoolweek heeft juf Merel samen met 2 kinderen uit de bovenbouw een leuke 

vlog gemaakt van Het Kompas. Het is een mooie rondleiding door de school. De vlog kunt u hier zien. 
We zijn heel blij met dit mooie promotiefilmpje. 

We hebben rekening gehouden met de privacy voorkeuren. Mocht u alsnog daar vragen of 

opmerkingen over hebben, wilt u dit dan naar mij mailen. 

 

Geannuleerde schoolactiviteiten en sporttoernooien tot aan de zomervakantie 

Ook sporttoernooien en enkele andere activiteiten gaan de komende tijd niet door. 

We hebben dit jaar in ieder geval géén: 

● eindtoets groep 8 

● koningsspelen  

● schoolvoetbaltoernooi  

● schoolkorfbaltoernooi 

● landelijk verkeersexamen groep 7 

● avond4daagse 

https://forms.gle/wow4DwvUvN9LkP3n6
https://drive.google.com/file/d/1NXSShWGPb7SqjEkYwvClmQa1fh8Bps27/view?usp=sharing


Noodopvang vitale beroepen 

Nu deze periode van thuis zijn langer zal duren, zal het opnieuw zo zijn dat er voor gezinnen waarvan 

de beide ouders werkzaam zijn in vitale beroepen, toch opvang wenselijk is. Dit kan nog steeds 

aangemeld worden via een Parrobericht of mail naar de directeur. Ook de komende weken zal de 

opvang voor Hobbit en Kompas op maandag/ dinsdag en donderdag op de Hobbit zijn en op 

woensdag en vrijdag op het Kompas. De opvang is alleen op tijdens de normale schooldagen en 

tijdens de gewone schooltijden. 

 

Agenda 

3 april nieuwsbrief 16 

4 april klusochtend 

7 april Inspiratieavond SWV De Eem 

9 april Paasviering (online) 

10 april Goede vrijdag ( geen les) 

12 & 13 april Pasen (geen les) 

17 april Koningsspelen + nieuwsbrief 17 

21 april meer info over vervolg Corona maatregelen 

t/m 28 april Corona-maatregelen maatregelen,online thuisonderwijs 

27 april t/m 10 mei meivakantie 

 

 
Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 
 
 
 


