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Inleiding

Afgelopen dinsdag was het dan zover. Vol spanning werd er over de pleinen gekeken naar wat gebeurt

er allemaal en wie doet wat.  Mooi om dan aan het einde van de week te zien hoe het dan nu gaat.

We zien in pauzes kinderen van beide scholen lekker met elkaar spelen. Doordat we over 2 locaties

zijn verdeeld zijn er wat meer verkeersbewegingen op de openbare weg. Dat is de eerste week

allemaal goed verlopen. Fijn dat we het met zijn allen goed voor elkaar hebben gekregen!

Coronamaatregelen & een veilig scholplein

We merken dat op het plein van locatie Groenhouten het met de start behoorlijk vol is met kinderen

en ouders. De kinderen werden buiten opgewacht door de leerkrachten en gingen dan met elkaar

naar binnen. We willen daar graag wat meer rust en duidelijkheid in creëren. Daarom hebben we een

aantal afspraken iets aangepast:

We verwachten dat de kinderen en ouders van de Kompasgroepen 1-2 & 2-3 de ingang (hek)

gebruiken bij Het Meentveld. We willen eigenlijk niet dat ouders en kinderen helemaal het

schoolplein oversteken. Het voetpad naast de school is daarvoor goed te gebruiken.

De kinderen van groep 4 kunnen voortaan zelfstandig (rustig )naar binnen gaan. Ouders kunnen

prima aan de buitenrand van het schoolplein  afscheid nemen.

Hiermee hopen we het verkeer op het plein flink te beperken en het voor iedereen overzichtelijker en

prettiger te maken.



Binnen is beginnen & kwaliteitskaarten

De eerste weken zijn de gouden weken waarin we naast aandacht aan de onderlinge omgangsregels

ook duidelijke afspraken maken over omgaan met materialen. Wij hebben dat als school beschreven

in kwaliteitskaarten. Zodra de kinderen binnen komen, mogen zij als eerste hun spullen opruimen. Ze

hangen hun jas en tas op aan hun eigen kapstokhaakjes Hierna lopen zij de klas in en kunnen ze aan

hun eigen tafel aan de slag met wat er klaarligt. Dit noemen wij de starttaak. Het doel hiervan is,

naast het tegemoet komen aan de schoolafspraak ‘Binnen is beginnen’, het ontwikkelen van de

zelfstandigheid van de kinderen.

Met de kinderen zijn er ook afspraken gemaakt over een opgeruimd laatje. De kinderen krijgen van

school een etui, met daarin alle spullen die zij nodig hebben. Alle Ajax- Feyenoord en knuffeletuis,

maar ook gelpennen, stiften en potloden met veren mogen dus lekker thuis blijven.  Alle etuis hebben

dezelfde inhoud en dat willen we ook graag zo houden. Als kinderen materialen daarvan kwijt zijn,

dan moeten die zelf aangeschaft/betaald worden.

Het doel van deze kwaliteitskaart is dat we veel tijd winnen doordat er minder rompslomp is en dat

kinderen daarnaast verantwoordelijkheid voor materialen leren krijgen.

Bereikbaarheid scholen/locaties

De onderbouw en bovenbouw zijn over 2 locaties verdeeld. Het is

handig om de goede telefoonnummers te gebruiken voor

ziekmeldingen of vragen. Daarnaast zijn  we bereikbaar via Parro of

via de schoolmail.

De telefoonnummers op de locaties zijn voor de ouders/verzorgers

van de verschillende scholen hetzelfde.

● locatie Groenhouten ( Het Kompas en De Hobbit: groepen 1-4)

tel 033-4943175( oude Kompasnummer)

● locatie Lingewijk ( Het Kompas en De Hobbit: groepen 5-8)

tel: 033-4942131 ( oude Hobbitnummer)

Afstemmingsgesprekken
In de komende weken staan de de afstemmingsgesprekken op de agenda. Het doel van deze
gesprekken is het verzamelen van informatie waarmee wij als leerkrachten zo adequaat mogelijk
kunnen afstemmen op de behoeften van uw kind. De gesprekken dienen als algemene kennismaking.
De afstemmingsgesprekken worden ook gebruikt om afspraken te maken over de vervolggesprekken.
Er zijn per schooljaar minimaal 3 oudergesprekken.
Alles begint bij jou en daarom vinden we het belangrijk om vanaf groep 4 de kinderen bij het
afstemmingsgesprek te hebben.
We proberen de gesprekken zo te plannen dat er rekening gehouden wordt met de agenda van
ouders en van leerkrachten.  We plannen deze gesprekken via Parro zodat u direct kunt zien welke
tijden er beschikbaar zijn. Dat verschilt per groep en leerkracht. Ouders en leerkrachten kunnen met
elkaar afstemmen of het gesprek live op locatie of online gaat plaatsvinden.
Oudergesprekken worden in principe gevoerd met de leerkracht die  op die dag voor de groep staat,
in incidentele gevallen zal de duo-collega erbij aanwezig kunnen zijn.



AVG
In Parro kunt u aangeven of u toestemming geeft voor het gebruik van foto of video of
privacygevoelige gegevens door de school. Wilt u die voor elk kind wat u op school
heeft de komende weken controleren of de aangegeven voorkeuren er nog correct
instaan?  Meer info over  uw AVG-voorkeuren aangeven in Parro vindt u in deze
informatie van Parnassys/Parro.

Agenda
3 september nieuwsbrief 2
2e + 3e schoolweek afstemmingsgesprekken
17 september nieuwsbrief 3
24 september juf Idske jarig
1 oktober nieuwsbrief 4
6 oktober opening Kinderboekenweek: Worden wat je wil
15 oktober nieuwsbrief 5
18-22 oktober herfstvakantie

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn,
Directeur Het Kompas

https://www.parnassys.nl/nieuws/privacy-voorkeuren-automatisch-verwerkt
https://www.parnassys.nl/nieuws/privacy-voorkeuren-automatisch-verwerkt

