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Inleiding

Afgelopen week is de informatie gedeeld over het nieuwe schooljaar. Fijn dat daar positief op

gereageerd is vanuit de ouders. Het zal een schooljaar zijn waarbij we verdeeld zijn over 2

schoollocaties. Daar zullen we nog wel het nodig in moeten gaan onderzoeken en  afstemmen.

We gaan er voor om het nieuwe schooljaar weer een mooi en krachtig schooljaar  te maken.

Verhuizing

Sinds vorige week staan er in de hal verschillende bakken en karren van ons verhuisbedrijf. In de

komende weken moeten er op Het Kompas 5 lokalen ( leslokalen, stilteruimtes en BSO ruimtes)

worden leeggehaald.

In de vakantie worden de spullen overgebracht naar

De Lingewijk en vanuit De Hobbit komt er veel

materiaal naar Het Kompas. De laatste vakantieweek

is altijd al de  de eerste werkweek van het team. We

verwachten dat we naast het inruimen ook meer tijd

nodig zullen gaan hebben om af te stemmen met de

andere inwonenden ( Hobbit/Humankind).

Dat is ook de reden dat we het schooljaar 1 dag later

gaan starten. We hebben er voor gekozen om op

maandag 30 augustus een studiedag in te plannen.

De eerste schooldag in het nieuwe jaar is dus dinsdag

31 augustus.

Wenmoment

Op woensdag 7 juli is het wenmoment, door de aankomende verhuizing is dat allemaal wat anders.

We hebben als team daarom afgesproken dat we op die ochtend de kinderen een uur laten wennen

bij de nieuwe leerkracht. Een uur waarin er vooruit gekeken kan worden naar het komende schooljaar

en een verdere kennismaking met de ‘nieuwe leerkrachten’ kan plaatsvinden . De kinderen starten en

eindigen allemaal in de eigen groep. De kleuters die gaan starten in het nieuwe schooljaar krijgen op

een andere dag de gelegenheid om te wennen aan de school.



Studiedagen & vakantierooster

Voor het komende schooljaar begint er steeds meer duidelijk te worden qua planning. Het

vakantierooster is eerder al gedeeld en stond al even op de website. Daar horen ook de studiedagen

bij.  We hebben komend schooljaar 7 studiedagen ingepland staan. In het afgelopen jaar was er nog

sprake van een groep die nog ivm de overgang naar het continurooster nog lesuren moest inhalen om

op het totaal van 7520 uren( over 8 leerjaren) uit te komen. Dat is voor ons niet meer van toepassing.

De studiedagen zijn verdeeld over verschillende dagen van de week en er is nagedacht over voor

ouders mogelijk handige momenten. Er is vooral ook gekeken naar handige momenten voor de

schoolorganisatie

Daarom hebben we de volgende studiedagen  en vakantiedagen ingepland:

Studiedagen Vakantierooster

Maandag  30 augustus Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021

Woensdag 27 oktober Kerstvakantie 27 dec. t/m 7 januari 2022

Maandag 7 februari Voorjaarsvakantie 28 feb. t/m 4 maart 2022

Dinsdag 8 februari Paasvakantie 15 t/m 18 april 2022

Woensdag 23 maart Meivakantie 25 apr. t/m 6 mei 2022

Donderdag 22 juni Hemelvaartsvakantie 26 t/m 27 mei 2022

Vrijdag 23 juni Pinkstervakantie 6 juni

De Zomervakantie  is van 11 juli t/m 19 augustus 2022. In de eerste week van het nieuwe schooljaar

krijgen de kinderen de schoolkalender mee naar huis.

Het Kompas  heeft een rookvrij schoolterrein!

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft Het Kompas al

enkele jaren een rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het

schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten,

ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en

andere activiteiten buiten schooltijd. Er zijn recentelijk nog signalen

binnengekomen van rokende ouders/verzorgers op het plein.  Waarom willen

wij een rookvrij schoolterrein?   Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen

volgens de wetgever een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil

leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt

dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en

eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te

starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken. Zie ook deze factsheet over roken.

Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein of/en bij het

hek (optioneel), in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van

leerlingen.Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde

leeromgeving voor onze kinderen.

https://drive.google.com/file/d/1UTvEBgTiqPqCy0TZpUyZQRExOz7_9-OX/view?usp=sharing


Flyer GGD: 'Opvoeden tijdens corona'

Al meer dan een jaar leven we anders dan we gewend waren. De maatregelen waarmee we rekening

moeten houden, vragen van iedereen aanpassingen in gedrag. Uit data van de balansmeter weten we

dat meer dan 50% van de ouders zich niet in balans voelt en het opvoeden als moeilijk ervaart.

Kinderen opvoeden in deze coronatijd vraagt andere vaardigheden van ouders en kan het

welbevinden van ouders beïnvloeden. Dit kan ook zijn weerslag hebben op de kinderen.

Om ouders te ondersteunen in deze tijd heeft GGDrU de flyer 'Opvoeden tijdens corona' ontwikkeld

voor ouders. We willen u vragen deze flyer onder ouders te verspreiden.

Covid Kids

Covid Kids is een interactieve en digitale omgeving voor kinderen tussen de 4 en 10 jaar. In een paar

minuten legt Covid Kids uit wat je als kind moet doen als je in de buurt bent geweest van iemand met

corona. Jonge kinderen bekijken het samen met hun ouders. Oudere kinderen kunnen het ook alleen

doen.  Covid Kids is te bekijken via ikverslacorona.nl.

https://ggdru.us7.list-manage.com/track/click?u=aedccfaf7850c6f8c7ce45363&id=ce48b34836&e=cd8eb65789
https://ggdru.us7.list-manage.com/track/click?u=aedccfaf7850c6f8c7ce45363&id=ed9c4ba315&e=cd8eb65789
https://ggdru.us7.list-manage.com/track/click?u=aedccfaf7850c6f8c7ce45363&id=3e4e0978ea&e=cd8eb65789


Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto?

Speciaal voor kinderen die nog geen ervaring hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de

zomeractie Boek ‘n Trip! Met de online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de

leukste e-books en luisterboeken op een telefoon of tablet. Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de

selectie zomerboeken per leeftijdscategorie en download je ze in de online Bibliotheek-app. Geen

gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te zeulen met

boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste avonturen en voorkom of verhelp je

ook meteen een leesachterstand. Leuk, en handig! Lees en luister nu via de online Bibliotheek-app!

Agenda

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

9 juli Zomerfeestdag (voor leerlingen)  + rapport mee

11 juli juf Joke jarig

15 juli laatste schooldag ( les tot 12 uur)+ nieuwsbrief 22

16 juli studiedag (verhuisdag) geen les)

19 juli t/m 27 aug. Zomervakantie

27 augustus Nieuwsbrief 1 schooljaar 21/22

30 augustus Studiedag( geen les)

31 augustus Eerste schooldag( 8.30 uur)

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn,

Directeur Het Kompas


