
Nieuwsbrief Het Kompas schooljaar 2020-2021

21 mei  2021

Inleiding

Dit keer een korte nieuwsbrief, er is weinig nieuws in de gebroken weken na de meivakantie naar

voren gekomen. Fijn om te  merken dat de Coronacijfers de goede kant op gaan. We gaan voorlopig

nog even door met de huidige protocollen totdat er vanuit de overheid andere richtlijnen worden

aangedragen. De afspraken over starttijden en bubbels blijven nog gewoon van kracht.

Informatiebijeenkomst nieuwe gebouw

Afgelopen dinsdag is  de online informatiebijeenkomst over het nieuwe gebouw goed bezocht. We

hebben de laatste stand van zaken gedeeld over het bouwtraject  en wat beelden laten zien van de

inrichting. Daarnaast zijn er verschillende vragen beantwoord. Binnenkort verschijnt er weer een

nieuwsbrief over nieuwbouw, waarin ook een samenvatting van deze avond verwerkt wordt.

Schoolfruit
Volgende week vrijdag loopt het schoolfruitprogramma af. We hebben heel veel verschillende
soorten groenten en fruit. Mooi om te zien , dat zoveel kinderen hierdoor nieuwe soorten groenten
en fruit  zijn gaan uitproberen. We willen gezonde voeding onder de aandacht brengen van ouders en
kinderen en stimuleren daarom om na het schoolfruitprogramma een fruitig 10 uurtje mee te gaan
geven op de schoolfruitdagen ( wo-vr). Dat past ook perfect bij het Leefstijlthema( Lekker Gezond!)
wat vanaf 7 juni begint.

Groepsindeling en formatie
Op maandag 21 juni krijgen alle Voilascholen de informatie over de nieuwe groepen en de ingezette
formatie. Hierdoor verschuift  nieuwsbrief nummer 20 naar die datum.

Oproep Oudercommissie
Afgelopen week is er een oproep verzonden door de Oudercommissie voor een nieuwe
penningmeester. Fijn om te merken dat er binnen een dag al 2 nieuwe kandidaten zich daarvoor
hebben aangemeld. Zo werken we samen aan een mooie en goede school.



Agenda

21 mei nieuwsbrief 18

24 mei Tweede Pinksterdag ( geen les)

29 mei juf Myet jarig

2 juni praktisch verkeersexamen ( groep 7 & 8

4 juni einde schoolfruit + 19

6 juni Start Leefstijlthema: Lekker gezond!

7-9 juni schoolkamp groep 8

9 juni MR

10 juni schoolzwemmen groep 6/7

18 juni⇒21 juni nieuwsbrief 20 met informatie nieuwe schooljaar

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn,

Directeur Het Kompas


