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Inleiding 

De eerste 2 weken met alle kinderen tegelijkertijd zijn alweer voorbij. Het was heel fijn en goed om al 

die ervaringen en verhalen te horen. We merkten ook dat het wel echt even goed wennen was voor 

iedereen. In deze dagen merkten we dat er in groepen de nodige tijd nodig was om weer de goede 

werkcultuur te krijgen. Gelukkig zien we dat in de verschillende groepen goed vorm krijgen. We zijn 

blij dat alle Kompaskinderen weer op school zijn geweest. School is niet alleen belangrijk voor het 

leren, maar zeker ook voor de sociale contacten. In de afgelopen dagen worden we regelmatig 

gebeld met de vraag of kinderen wel of niet naar school mogen. Met het nieuwe protocol van 18 juni 

is daar weer wat meer duidelijkheid over te geven.  De belangrijkste bladzijde over wel/niet naar 

school gaan, staat ook achter deze nieuwsbrief.  

Team 

We zijn als Kompas verbonden als partnerschool met de Marnix Academie. We krijgen daarvoor dan 

een flink aantal studenten die op Het Kompas stage lopen, werkend leren dus. Daarom zijn we extra 

trots om te melden dat de 3 LIO-studenten allemaal met goed gevolg hun stageperiode hebben 

afgerond. Juf Carola( groep 2/3), juf Wyke( groep 4/5) en juf Merel(groep 6)  hebben het laatste 

stage onderdeel afgerond. Gefeliciteerd, ook voor de begeleidende leerkrachten! Een mooie mijlpaal 

om te vieren. 

Nieuwbouw 

De voorbereidingen op de nieuwbouw zijn in volle gang. In ons nieuwe gebouw “volgen de stenen de 

visie”: we willen er qua inrichting voor zorgen, dat dit nog beter aan zal sluiten op onze manier van 

werken.  Inmiddels is er een bouwconsortium aangesteld dat het nieuwe gebouw voor onze school, 

De Hobbit en HumanKind zal bouwen. Een klankbordgroep in de wijk komt regelmatig bij elkaar en 

wij willen u als ouders ook graag laten aanhaken in het hele traject!  De MR is in het traject steeds 

meegenomen en heeft een waardevolle, adviserende stem hierin. 

Nu we door de beperkende maatregelen niet in ons gebouw grote groepen ouders kunnen 

ontvangen, beraden we ons op een andere manier van communiceren met u om zeer binnenkort ons 

verhaal te vertellen over wat wij tot nu toe hebben gedaan en wat er nog zal komen in dit traject en 

hoe we u daarin mee willen nemen. Waarschijnlijk zal er in de aankomende week extra informatie 

hierover komen. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1e4zWJb_hu9wCyttwUNmDP6G7izOpyUvu/view?usp=sharing


Rapport 

Zoals we al eerder hebben aangegeven komt er door de de Coronaperiode een ander rapport. We 

hebben besloten dat we voor de hoofdvakken een rapport geven en dat we daarnaast een uitdraai 

van de CITO-LOVS toetsresultaten toevoegen. We hebben besloten dat we geen gedragscirkel 

maken, maar daarvoor in de plaats komt een aangepaste omschrijving. Voor de onderbouwgroepen 

hebben we de BOSOS observatielijst alleen voor groep 2. Hiermee kunnen we de ontwikkelingen die 

we kunnen zien en meten duidelijk in het rapport aangeven. De MR heeft hierover meegedacht. 

 

Studiedagen eind juni 

Op donderdag 25 en vrijdag 26 juni gaan de studiedagen gewoon door zoals ze oorspronkelijk 

gepland waren.( groep 1-6 hele dag+ groep 7 & 8 vanaf 12 uur ) We gaan als team aan de slag met 

groepsoverdracht en groepsbesprekingen n.a.v. de Citotoetsen en de observaties. Daarnaast gaan we 

een keuze maken in ons traject voor Rekenen.  Er is daarnaast nog ruimte voor de leerkrachten om 

het jaar goed af te kunnen ronden en het nieuwe jaar voor te bereiden. 

Agenda 

19 juni Nieuwsbrief 20 

25 juni studiedag (geen les-groep 1-6 hele dag, groep 7-8 alleen de middag)+extraNB 

26 juni studiedag groep 1-8 

27 juni klusochtend 

30 juni meester Gerard jarig 

3 juli Nieuwsbrief 21 + zomerfeest 

8 juli wenmoment 

10 juli Rapport 2 mee 

11 juli juf Joke jarig 

14 juli slotavond groep 8 

17 juli laatste schooldag( les tot 12 uur( 

 

Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 
 
 
  



 


