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Inleiding 

De eerste week met de helft van de kinderen op school zit er al weer. Allerlei aanvullende afspraken 

waren er nodig om goed en veilig naar school te kunnen gaan. Het is dan wel prettig om te merken 

dat deze afspraken goed werken en daarmee werken we samen tegen het Coronavirus. De eerste 

paar dagen was het voor iedereen wel wat spannend, maar nu begint iedereen alweer aardig zijn 

draai te vinden. Fijn dat we allemaal bezig zijn om deze ingewikkelde en bijzondere tijd op een goede 

manier door te komen.  

Corona 

Aankomende week is er weer een persconferentie van de overheid over de Coronamaatregelen na 1 

juni. In de dagen daarna zullen we de consequenties voor de school op een rijtje zetten en u daarover 

informeren.  

Team 

Neem maar de tijd om te groeien en te stralen. Om tijdens het ontdekken soms te verdwalen. Te 

beleven, te bewonderen met jouw blik en hart open. Weet dat wij altijd met je mee zullen lopen.  

Dit schreven Liselotte en Dimitri op het geboortekaartje van hun dochter Mia. Moeder en dochter 

maken het goed. We wensen het jonge gezin veel vreugde en gezelligheid toe. 

De komende week zal er waarschijnlijk wat meer duidelijkheid komen over de vervanging van onze 

IB’er. Deze belangrijke functie kan niet te lang onbemand blijven op een school als Het Kompas. 

Volgend schooljaar 

In de afgelopen periode zijn wij als team achter de schermen bezig met de voorbereiding van volgend 

schooljaar. We hebben de nieuwe manier van werken in de bovenbouw geëvalueerd en nemen de 

sterke kanten van deze aanpak mee naar volgend jaar. Met name in de ochtenden op verschillende 

niveaus tegelijkertijd de hoofdvakken aanbieden is heel waardevol gebleken. Hierdoor hebben de 

leerlingen de juiste instructie gekregen, die past bij hun onderwijsbehoefte. Dit is iets dat we de 

komende jaren verder willen gaan uitbouwen. Daarnaast is het middagprogramma met 2 

combigroepen 6/7/8 goed bevallen. Het middagprogramma wordt door de leerkrachten samen 

voorbereid, waardoor zij van elkaar leren en een steeds beter programma kunnen neerzetten.  Dit zal 

in aangepaste vorm volgend jaar een vervolg gaan krijgen.  

Volgend jaar hebben we ongeveer 120 leerlingen. We hebben in grote lijnen een groepsverdeling 

klaar, waarbij we rekening hebben gehouden met bovenstaande punten.  



De groepsindeling voor het komende jaar ziet er als volgt uit: 

groep 1-2 

groep 2-3 

groep 4-5 

groep 6-7 

groep 8 

De komende weken gaan we als team inhoudelijk aan de slag met de invulling van de leerkrachten 

per groep en afstemming over de onderwijsaanpak. Deze groepsverdeling is al een keer besproken 

met de MR. 

Schoolterrein rookvrij 

Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle schoolterreinen rookvrij zijn: van basisscholen en middelbare 

scholen tot en met mbo-instellingen en universiteiten. Het ministerie van VWS spant zich in voor een 

volledig rookvrije generatie in 2040, samen met het Trimbos-instituut, de Gezonde School en de 

Alliantie Nederland Rookvrij. De wettelijke norm blijft wel dat er per 1 augustus 2020 niet meer 

gerookt wordt op schoolpleinen, schrijft staatssecretaris Blokhuis aan schoolbesturen. Zien roken 

doet roken en het schoolterrein mag zeker niet de plek zijn waar kinderen leren roken. Blokhuis vindt 

het goed dat veel schoolpleinen al rookvrij zijn of dat scholen hieraan werken. In 2019 was 80 

procent van de schoolpleinen in het primair onderwijs al rookvrij. Het Kompas heeft al jaren het 

beleid dat er op schoolpleinen niet gerookt wordt.  Meer info over roken en feiten. 

 
 

Agenda 

15 mei nieuwsbrief 18 

20 mei MR 

21 mei Hemelvaartsdag ( geen les) 

22 mei Hemelvaartsvakantie (geen les) 

29 mei juf Myet jarig 

1 juni Tweede Pinksterdag( geen les) 

5 juni Nieuwsbrief 19 

10 juni MR 

19 juni Nieuwsbrief 20 

27 juni klusochtend 

 

 

 

 

 

 

 
Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  

https://assets-sites.trimbos.nl/docs/634c2e52-d7a4-4e11-bf3e-5b0321686c7e.pdf


Directeur Het Kompas 
 
 
 


