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Inleiding 

Er zijn al weer 5 weken voorbij van onderwijs op afstand. Goed om te zien dat kinderen en ouders 

meer en meer vertrouwd raken met het werken met Classroom, mail en andere digitale 

programma’s. We missen de kinderen enorm. Het is helaas niet anders; we zullen de prioriteiten 

moeten leggen bij onze gezondheid en bij die van de mensen om ons heen. 

Mooi zijn daarin wel de hartverwarmende contacten en reacties nav een Hangout Meet. Zo vinden 

we in deze bijzondere tijd nieuwe en andere manieren van contact. Mooie voorbeelden waar we vol 

trots op terugkijken zijn de online Paasviering en de aandacht voor de Koningsspelen in de 

verschillende groepen.  Aanstaande dinsdag krijgen we meer info over hoe we na 28 april verder 

kunnen gaan. Vanuit Voila zal daar de komende week verdere informatie over komen.  Wij gaan ons 

in ieder geval goed voorbereiden met de informatie die we hebben, zodat het onderwijs ( online of 

op school) gewoon door gaat. 

 

Online Bibliotheek is altijd open! 

Online is de Bibliotheek gewoon open! De ThuisBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als je 

leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek! In de app staan 100 e-books, waarvan 21 titels voor 

kinderen tot en met 12 jaar, zoals Fien komt dat zien! van Harmen van Straaten en Alaska van Anna 

Woltz. Met de ThuisBieb willen de Bibliotheken iedereen die thuiszit, dus ook kinderen, een hart 

onder de riem steken in deze onzekere tijd.Download ThuisBieb PDF 

https://mailing.edg.nl/url.php?info=MkFrUnVuWFdYTUdXZ1BTQ3lZVzVLaTcveVFaWEQxZ01LOEN0TVRGdDROZFVCdWo3dlBrMUhFWHJ6WHRKTGZSQ21iOUJJay9nT0tGK2NDNCtlYmpoYlJjTlRGZ3F5bTkxeEdYVWx1QVc5VldGNGJpdnh6STZKSDI3bVI4WFJucU82bDh0K2daOXVlUjZadTJ0VzRKK3Z1ZG1KQ29ZYzdYSU1LY1d4akh1QnBrPQ==&L=8583&F=H


 

Info voor de buurtbewoners 

De gemeente en Voila gaan op de plek van deze scholen een nieuw Integraal Kind Centrum (IKC) 

realiseren. De gemeente heeft in de afgelopen week de buurt geïnformeerd  door middel van deze 

brief  over de stand van zaken inzake de nieuwbouw. Als scholen zijn we verder daarin stappen aan 

het zetten.  

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. Als je ons iets wilt laten weten, vul dan dit 

formulier in. 

                                                                                                              Meester Gerard en juf Petra 

 

Agenda 

17 april Koningsspelen + nieuwsbrief 17 

21 april meer info vanuit de overheid over het vervolg Corona maatregelen 

t/m 28 april Corona-maatregelen ⇒ online thuisonderwijs 

27 april t/m 10 mei meivakantie 

7 mei juf Tineke jarig 

9 mei juf Renée jarig 

15 mei nieuwsbrief 18 

 

 

 

 
Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1RrHDI31--jLAuQ2XIjljvDAYWB5uxwux/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RrHDI31--jLAuQ2XIjljvDAYWB5uxwux/view?usp=sharing
https://forms.gle/wow4DwvUvN9LkP3n6
https://forms.gle/wow4DwvUvN9LkP3n6

