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Inleiding

Het mooie weer is duidelijk merkbaar. Fijn  dat er zoveel mensen van kunnen genieten. Het blijft

belangrijk om goed rekening te houden met de weersomstandigheden. Zorg er voor dat de kinderen

goed zijn ingesmeerd, want kinderen zijn minimaal 3 kwartier per dag  echt buiten aan het spelen.

We merken dat het kappen van de bomenrij tussen de schoolpleinen in echt zorgt voor minder

schaduw. Het is belangrijk om voldoend water mee te geven in de dopper, zodat kinderen genoeg

water drinken.

Wenmoment

Er is op dit moment nog niet voldoende duidelijk over mogelijke versoepelingen. We zullen u later

informeren over de mogelijkheden. Dit zal waarschijnlijk met de informatie over het komende

schooljaar(28 juni) gecommuniceerd gaan worden.

Team

In de komende periode zijn er nog de nodige overleggen nodig voor het vaststellen van de formatie

voor het komende schooljaar. We merken dat het lerarentekort steeds meer merkbaar wordt.

Het is ondertusen duidelijk geworden dat juf Joke niet meer op Het Kompas zal blijven werken.  In

deze brief geeft ze wat meer uitleg over haar keuze. Ik wil haar bedanken voor haar grote inzet,

betrokkenheid en liefde voor de kinderen. Ze heeft met al haar kunnen het verschil gemaakt voor vele

leerlingen. Ik wens haar mede namens het team veel sterkte en een voorspoedig herstel toe.

De Avond4daagse anders ⇒ Home Edition

De Avond4daagse gaat dit jaar door als speciale Home Edition. Dat betekent dat kinderen hun eigen

Avond4daagse lopen op hun eigen moment en vanaf hun eigen startlocatie. Zo voorkomen we dat

het te druk wordt.Met een speciaal voor de Avond4daagse aangepaste app kunnen de kinderen hun

eigen routes kiezen. Daarbij kunnen ze kiezen uit 2,5 - 5 - 10 km. Het startpunt is gelijk aan het

eindpunt. Onderweg verrassen we deelnemers in de app met

leuke berichtjes, opdrachten, tips en weetjes. En natuurlijk

ontvangen de deelnemers de officiële Avond4daagse medaille.

Zo wordt ook deze Avond4daagse onvergetelijk! Inschrijven kan

via avond4daagse.nl en kost €6,50 per persoon. Met de

zomervakantie en mooier weer in het verschiet, is besloten om

de Avond4daagse – Home Edition te verlengen tot en met 31 juli.

Samen moet het ons toch lukken om alle kinderen in Nederland

in beweging te krijgen?Team Avond4daagse

https://drive.google.com/file/d/1YAuyq01HDmyrzHQpyzHcR1_Tt1Mpgalj/view?usp=sharing
http://avond4daagse.nl/


Gezocht: VVN Verkeersouders

Iedereen wil dat zijn kind veilig naar school kan lopen of fietsen. Het is belangrijk dat de kinderen

daar wat hulp bij krijgen. Van verkeersouders bijvoorbeeld. Als VVN Verkeersouder vorm je de

verbinding tussen de basisschool, ouders, gemeente,

politie en andere organisaties.

Als verkeersouder help je mee aan de

verkeersveiligheid rondom de school. Je denkt

bijvoorbeeld mee over veilige school-huisroutes of

organiseert praktische verkeersactiviteiten voor de

leerlingen.  Door het organiseren van allerlei

activiteiten, zoals een fietscheck of oversteekproject,

leren kinderen om zelf de gevaren van het verkeer in

te schatten. Samen met andere ouders maak je het

gebied rondom school veiliger. Ook kun je de leerkracht helpen bij verkeerslessen.

Vanuit de provincie Utrecht wordt het verkeersouders lidmaatschap betaald, we zoeken alleen nog

enkele enthousiaste ouders die de kinderen en de school hiermee kunnen helpen. Meer info en

aanmelden

Agenda

18 juni Nieuwsbrief 20

24 juni studiedag( geen les)

28 juni informatiebrief nieuwe schooljaar

30 juni meester Gerard jarig

2 juli nieuwsbrief 21

5 juli MR (20.00 uur)

7 juli wenmoment Het Kompas &  VO( onder voorbehoud)

9 juli Zomerfeestdag (voor leerlingen)  + rapport mee

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn,Directeur Het Kompas

https://verkeersouders.nl/vvn-verkeersouder-worden
https://verkeersouders.nl/vvn-verkeersouder-worden

