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Inleiding

We hebben te maken met bijzondere tijden.  Elke dag zijn er wel weer vragen/bespreekpunten die

beantwoord moeten worden over Corona. Helaas hebben we ook te maken gehad met een groep die

in quarantaine moest. Als school hebben we snel over kunnen schakelen naar online onderwijs en

later hybride onderwijs. Met hybride bedoel ik de meeste kinderen in de klas en een aantal kinderen

thuis (online verbonden).  Een spannende en intense periode is voor bijna alle betrokkenen weer

achter de rug. Het is belangrijk om elkaar in deze tijd echt te blijven helpen en ondersteunen.

Vakantierooster

In overleg met de (G)MR is het vakantierooster voor het

schooljaar 2021-2022 vastgesteld.

Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie 27 dec. t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie 28 feb. t/m 4 maart 2022

Paasvakantie 15 t/m 18 april 2022

Meivakantie 25 apr. t/m 6 mei 2022

Hemelvaartsvakantie 26 t/m 27 mei 2022

Pinkstervakantie 6 juni

Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022

De studiedagen zullen later nog ingepland worden.

Pasen

Op dondermiddag 1 april vieren we vanaf 12 uur  Pasen op school. Ivm de Coronabeperkingen doen

we dat in de eigen groep/bubbel. We zorgen er wel voor dat we contact hebben met de andere

groepen. We vragen aan alle ouders om de  kinderen een lekkere Paaslunch mee te geven op die dag.

Die gaan we in de groep gezellig met elkaar opeten. We hebben ook een  online viering voor de hele

school. Er is tijd voor het Paasverhaal en de groepen kunnen  de ingeoefende liedjes laten horen.

Daarna is er in elke groep voor een creatieve Paasverwerking. De kinderen zijn op de gewone tijd uit.

Komende week komt er vanuit de Paascommissie wat meer info nog over de Paasviering en de

Paaslunch.



Aanmelden jongere broertjes en zusjes

Om een goed overzicht te hebben van de kinderen die de komende jaren op Het Kompas gaan

beginnen, vragen wij u jongere broertjes en zusjes die nog niet zijn aangemeld, zo snel mogelijk op te

geven. U kunt een bericht sturen  voor het plannen van een afspraak of voor het opvragen van het

aanmeldformulier. Voor vragen of een gesprek kunt u altijd contact opnemen met meester Wilbert.

VVN Verkeersexamen

Het VVN Verkeersexamen is één van de

hoogtepunten van het schooljaar. Zeker wanneer

leerlingen na afloop vol trots hun verkeersdiploma

laten zien. Door de kinderen goed voor te

bereiden, is dat zeker haalbaar. VVN heeft de

meest gemaakte fouten op een rijtje gezet met en

geven extra oefen tips.

Het theoretisch examen is dit schooljaar voor

groep 7 & 8 is 29 maart. Het praktisch examen zal

waarschijnlijk begin juni plaatsvinden.

Agenda

19 maart nieuwsbrief 15

29 maart theoretisch verkeersexamen groep 7 & 8

1 april Paasviering

2 -5 april Goede vrijdag + Pasen ( geen les)

6 april studiedag  ( geen les)

9 april nieuwsbrief 16

20-21 april eindtoets groep 8

week van 19 april Koningsspelen

23 april nieuwsbrief 17

26 april t/m 7 mei meivakantie

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn

Directeur Het Kompas
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