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Inleiding

In de afgelopen weken hebben de hoog oplopende cijfers van Coronagevallen ook een flinke impact

op de school. Kinderen en collega’s zijn soms een lange periode uitgeschakeld en dat maakt het niet

makkelijk om de continuïteit erin te houden. Deze weken zijn normaal gesproken ook de weken

waarin de verschillende CITO leerlingvolgsysteemtoetsen worden afgenomen. Normaal gesproken

doe je dat in één  of meerdere keren met de hele groep voor een bepaald vak. Nu is het alleen het

administratief bijhouden wie wel en wie nog niet welk onderdeel gemaakt heeft al een hele

administratie.Het zou kunnen dat daardoor dit onderdeel van de  rapporten niet volledig ingevuld

meegegeven kunnen worden, mocht dat het geval zijn, dan zullen we dit via de groepsparro

doorgeven. Natuurlijk zorgen we er wel voor dat alles afgenomen gaat worden, want met deze

informatie sturen we ook het onderwijs voor de komende periode.

Het is heel fijn dat er een aantal ouders ( met een  onderwijsbevoegdheid ) afgelopen weken bereid

waren om in te vallen. Daarnaast zijn er veelvuldig andere ondersteuners ingezet, daarmee hebben

we de kinderen zoveel mogelijk in het gewone ritme naar school kunnen laten gaan. Elke invaller

heeft natuurlijk wel zijn eigen manier en dat is voor sommige kinderen extra ingewikkeld omdat het

anders is dan altijd.De uitdaging is nog niet voorbij, maar we gaan zien hoever we met elkaar komen.

Het is en blijft belangrijk om met elkaar flexibel te blijven en goed te blijven luisteren en kijken naar

de verschillende belangen die er zijn.

Carnaval op Het Kompas

Op 27 februari start het carnavalsfeest in Nederland. Wij

gaan dit uiteraard niet aan ons voorbij laten gaan en gaan er

op school ook een feestje van maken!  Daarom willen we

jullie vragen om rekening te houden met de volgende dagen:

Woensdag 23 februari De RAAR-MET-JE-HAARDAG.

Donderdag 24 februari De OMGEKEERDE KLEDINGDAG.

Vrijdag 25 februari De PYJAMA- OF VERKLEEDDAG.

Doordat we verdeeld zijn over 2 locaties en  De Hobbit niet meedoet is het programma anders dan

voorgaande jaren. Meer info over Carnaval is na te lezen in deze informatiebrief van de

Carnavalscommissie

https://drive.google.com/file/d/1KjALcDVYvutzAp9Y3iKw3Kxi9RDG1CFG/view?usp=sharing


Studiedagen 7 & 8 februari

Afgelopen maandag en dinsdag was er voor de kinderen geen les. Alle collega’s hebben op deze

dagen hard gewerkt. Zo is er bijvoorbeeld op dinsdagochtend ingezoomd op de rekenresultaten en

wat we kunnen doen aan de doorgaande lijn om die te versterken. Daar zijn wat eerste mooie

afspraken over gemaakt, maar dat gaat nog veel verder een plek krijgen. Zo zijn er bijvoorbeeld in alle

groepen zictbaar de rekendoelen opgehangen.  Heel interessant was ook de rondleiding door de

showrooms van enkele meubelleveranciers. We willen graag nieuwe schoolmeubels met de start van

het nieuwe gebouw, maar daar moeten we dan wel verantwoorde keuzes in maken. En er is ook op

het gebied van schoolmeubels veel te kiezen.

Ouderbijdrage-herinnering

De oudercommissie heeft gelukkig al van vele ouders/verzorgers de vrijwillige bijdrage mogen

ontvangen. Nog niet iedereen heeft hieraan voldaan of heeft contact opgenomen ivm

omstandigheden. Zie ook deze brief van de penningmeester van de Oudercommissie.

10 maart Online training Faalangst voor ouders/opvoeder

Iedereen is wel eens bang en

heeft last van angst, ook

kinderen. Bang zijn is onderdeel

van de normale ontwikkeling.

Angst kun je overwinnen en

hoort erbij. Tijdens dit webinar

wordt ingezoomd op faalangst;

vragen waar antwoord op

gegeven wordt zijn: wat houdt het in, wat kun je doen om het kind te begeleiden, waar kan ik meer

aandacht aan geven of waarin kan verandering gebracht worden? Het is een interactief webinar en

wordt gegeven door Charlotte Buys, coach bij Flink kindercoaching. Meer info

Kennen jullie schoolspot al?

Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor medewerkers en

ouders van kinderen in het (speciaal) basisonderwijs.

Met veel korting (tot wel 90%!) kun je via schoolspot

officiële software, clouddiensten, hardware en andere

ICT-gerelateerde producten bestellen. Zo betalen

ouders bijvoorbeeld maar € 27,00 voor Office 2019 en

de upgrade naar Windows 10 is voor ouders zelfs

helemaal gratis. Ook bieden we MacBooks,

Chromebooks, iPads en andere tablets en zelfs smartphones aan met korting. Hoe dat kan? APS

IT-diensten (het moederbedrijf van schoolspot) sluit overeenkomsten met leveranciers. Daarnaast

sluit de basisschool van jouw kind vaak al schoolovereenkomsten inclusief het recht voor thuisgebruik

af met verschillende leveranciers. Hierdoor kun je als ouder (maar ook als leerkracht) profiteren van

onderwijskorting in onze webwinkel. Een schoolspot-account aanmaken is geheel gratis. Echter

checkt schoolspot na aanmelding of je kind inderdaad een leerling is van de opgegeven basisschool.

Klik hier voor meer informatie of ga naar de website om een account aan te maken.

https://drive.google.com/file/d/1vfTgtOK5GTQtJReo1_FM_K0__uBhW3wu/view?usp=sharing
https://www.lariks-leusden.nl/event/10-maart-online-training-faalangst-ouders-opvoeders/


Kinderjury Leesweken

De Leesweken van de Kinderjury zijn officieel van start gegaan! Tijdens de Leesweken van 9 februari

tot en met 10 april worden alle kinderen in Nederland aangemoedigd boeken te lezen. Want hoe

meer je leest, hoe makkelijker het is om je favoriet te bepalen! Na de Leesweken kan er gestemd

worden voor de Kinderjury 2022: door meerdere boeken te lezen kunnen kinderen zelf hun favoriete

boek bepalen. Kinderen die meedoen aan de Kinderjury en stemmen maken kans op hun eigen lengte

in boeken. Eind mei worden de winnaars bekendgemaakt.Meer over de Kinderjury

Agenda

11 februari nieuwsbrief 13

14 februari juf Franca jarig

16 februari juf Gaby jarig

17 februari Swim Experience groep 7/8

18 februari rapport

23 februari raar met je haar dag

24 februari omgekeerde kledingdag

25 februari Pyjama of verkleeddag/Carnaval + nieuwsbrief 14

https://www.hebban.nl/kinderjury


Met vriendelijke groet,
Wilbert Koelewijn,
Directeur Het Kompas


