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Inleiding

Afgelopen week hebben we als team een goede studiedag gehad. Naast het met elkaar bekijken  en

analyseren van de resultaten van de CITO toetsen hebben we vooral ook vooruit gekeken naar het

komende schooljaar. Het gaat een boeiend jaar worden, waarbij de school verdeeld gaat zijn over 2

gebouwen. Daarnaast komen er groepen bij van De Hobbit. Een jaar waarin er flink onderling

afgestemd moet gaan worden. In ieder geval een mooi jaar om samen naar uit te kijken en waarbij we

hopelijk minder last hebben van alle coronamaatregelen gaan hebben.

Groepsverdeling schooljaar 2021-2022

Komend schooljaar hebben we zo’n 117 leerlingen op de teldatum van 1 oktober. Er kunnen altijd nog

wijzigingen komen door verhuizingen en instroom van leerlingen.  Als team hebben we er voor

gekozen om volgend jaar met 5 groepen te gaan starten. Daarnaast willen we de inzet van de extra

middelen van het Nationaal Plan Onderwijs gaan inzetten om de groepen in de bovenbouw voor de

hoofdvakken uit elkaar te halen. We zien dat daar extra ondersteuning nodig is.  Op dit moment zijn

nog niet alle voorwaarden en mogelijkheden nog onvoldoende duidelijk, maar we verwachten wel

dat dit tot mogelijkheden gaat behoren.

Volgend schooljaar willen we starten met de groepen met de groepen 1-2 en 2-3, daarnaast formeren

we een enkele (jaar)groep 4. In de bovenbouw houden we de huidige groepen 4-7 bij elkaar en dat

worden dan de groepen  5-6 en 7-8. Voor deze wat grotere groepen zullen we zorgen dat er extra

ondersteuningsmogelijkheden komen. Er zijn nog gesprekken gaande met verschillende leerlingen en

ouders dus aantallen zijn op dit moment nog niet te geven.

Informatiebijeenkomst nieuwe gebouw?
Vorige week heeft u in de informatiebrief
nieuwbouw IKC Groenhouten kunnen lezen
dat er online informatiebijeenkomsten
gepland zijn. De informatiebijeenkomst voor
de ouders van  Het Kompas staat gepland op
donderdag 15 april. Op dit moment is het nog
niet helemaal duidelijk of deze
informatieavond door kan gaan i.v.m. de ziekte
van één van de sprekers. Begin volgende week
hopen we u daarover meer duidelijkheid te
kunnen geven.



Inspiratieavond Samenwerkingsverband De
Eem
Hierbij de uitnodiging voor de inspiratieavond
op 14 april a.s. voor ouders, onderwijs- en
zorgprofessionals.

De inspiratieavond is dit keer een webinar met

Steven Pont met als thema: Is dat veilig?

Meer info?

Koningsspelen 2021

De Koningsspelen worden dit jaar georganiseerd door

SNO/Buurtsportcoaches en de SportXperience. Op vrijdag 23 april

staat  het Kompas ingepland. Er zijn 2 programma’s gemaakt. Een

programma voor groep 1-3 en een programma voor de groepen 4-8.

Kom allemaal in het oranje! Meer info kunt u lezen in deze brief.

De komende weken zal er nog meer informatie komen.

Coronamaatregelen- brief van wethouder onderwijs

De kinderen gaan inmiddels weer ruim twee maanden naar school en

de kinderopvang. De BSO is helaas nog gesloten. Het is fijn om elkaar weer live te ontmoeten. We

hebben helaas wel te maken met veel testen en groepen die in quarantaine moeten. Dat vraagt nogal

wat van iedereen. Voorzichtigheid blijft erg belangrijk. Daarom vragen we via deze brief nog een keer

aandacht voor alle regels die nodig zijn om alles zo veilig en goed mogelijk te laten verlopen.

Bron-en contactonderzoek GGD
In het geval van een coronabesmetting wordt door de GGD Bron- en contactonderzoek (BCO)
uitgevoerd. Het doel van een BCO is om zoveel mogelijk te voorkomen dat het coronavirus zich verder
verspreidt.
In deze brief geven we u meer informatie over de gang van zaken als een leerling of leerkracht
positief wordt getest.

Vacature
Door het vertrek van onze waarnemend IB’er Maddy Lafforest zoeken we een nieuwe IB’er  die de
ziektevervanging voor juf Joke kan doen. Zou u deze vacature willen delen in uw netwerk.

Agenda

9 april nieuwsbrief 16

14 april inspiratieavond SWV De Eem: Is dat veilig?

15 april informatiebijeenkomst  nieuwbouw IKC Groenhouten?

20-21 april eindtoets groep 8

23 april Koningsspelen + nieuwsbrief 17

26 april t/m 7 mei meivakantie

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn

Directeur Het Kompas
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