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Nieuwsbrief 6, 18 februari 2021 

Beste ouders, verzorgers, 

Voor u ligt de zesde nieuwsbrief van dit schooljaar. 

Vanaf maandag 8 februari zijn de kinderen, na een lange tijd thuisonderwijs te hebben gehad, weer aanwezig op 

school. De leerkrachten vinden het heel fijn om de 

kinderen weer live te zien, we hebben ze toch echt 

wel gemist deze weken.  

De eerste dagen moesten we allemaal wel weer 

even wennen aan het schoolse ritme en ook wel 

weer aan elkaar, maar dan voelt het toch ook weer 

als vanouds en heeft iedereen de draad weer 

opgepakt. 

Op tv en in de media hoor je steeds over 

achterstanden en inhalen. Het Kompas vindt het 

belangrijk dat de kinderen goed in hun vel zitten. We 

hebben de afgelopen periode toch hard met elkaar 

gewerkt en de leerlingen zijn echt niet stil blijven 

staan in hun ontwikkeling. Gelukkig hebben we alle 

kinderen vanaf groep 3 een chromebook mee 

kunnen geven en zo heeft iedereen online de lessen 

kunnen volgen die de leerkrachten hebben gegeven. 

Ook groep 1/2 heeft hard gewerkt aan de 

opdrachten van de leerkrachten en 

Onderbouwdonline.  

We zijn echt supertrots op alle  kinderen en op de 

ouders dat het zo geweldig goed is opgepakt.  

De kinderen gaan verder in hun ontwikkeling en we spreken daarom niet van achterstanden.  
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Corona               
     
In Bijlage 3 staat een nieuwe beslisboom.  

Wat is er veranderd in de beslisboom?? 

Kinderen vanaf 4 jaar met een neusverkoudheid/loopneus mogen niet naar school. Het advies is om ook 

kinderen te laten testen.  

 Kind blijft thuis tot de testuitslag bekend is.  

 Volg bij een positieve testuitslag (coronavirus is aangetroffen) van het kind of een huisgenoot de 
instructies van de GGD op.  

 Bij een negatieve uitslag van het kind of een huisgenoot mag het kind weer naar de kinderopvang/school, 
ook als nog niet alle klachten weg zijn. Tenzij de quarantaineperiode zoals vastgesteld door de GGD nog 
niet voorbij is. 

 
 

Schoolontwikkeling  
De school staat nooit stil, we zijn met elkaar steeds bezig om ons te 
ontwikkelen. Dat geldt niet alleen voor de kinderen maar zeker ook voor de 
leerkrachten, het hele team. Steeds vragen we ons af of we het goede doen, 
of het beter had gekund of het misschien zelfs anders had gekund. 
Omdat de maatschappij verandert, verandert ook het onderwijs in de loop 

van de tijd. Dat zien ouders onder 
andere terug in de manier waarop 
sommen uitgerekend worden (“dat deed ik vroeger altijd heel anders”) of 
hoe kinderen samenwerken/leren, meer dan dat vroeger gebeurde. 
Het team is met elkaar in overleg op de studiemiddagen hoe het (goede) 
onderwijs nog beter gegeven kan worden. We moeten daar samen een 
weg in kiezen.  
We willen met de ouders het zelfde einddoel: dat de kinderen een 
plezierige schooltijd hebben en dat ze goed voorbereid zijn voor de 
volgende stap: het voortgezet onderwijs.  
Wanneer we meer duidelijkheid hebben over hoe we in de toekomst 
verder gaan, laten we dat zeker weten.  
 

 
Ontwikkelgesprekken en Cito 

 

Een week later dan op de kalender staat worden de ontwikkelgesprekken gehouden, dus in week 11 (15 t/m 19 

maart). Dit in verband met de afgelopen thuiswerkperiode. In de ontwikkelgesprekken een terugblik over hoe het 

de afgelopen periode is gegaan tijdens het thuiswerken.  

We nemen vanaf 16 maart enkele citotoetsen af maar waarschijnlijk zijn die nog niet gereed als de 

ontwikkelgesprekken er zijn. De citotoetsen nemen we alleen af om te zien waar de leerlingen op dit moment 

zitten met de leerstof, of er hiaten zijn gevallen door de afgelopen periode of er ook kinderen zijn die al (ver) 

boven de leerstof zitten van dit moment. Wanneer er opvallende zaken zijn gesignaleerd zal de leerkracht na de 

ontwikkelgesprekken nog contact met u opnemen. 

De gesprekken zullen online gevoerd worden. Op de dag van het gesprek krijgt uw zoon of dochter de 

chromebook mee naar huis en via Google Meet kan dan ingelogd worden. Ouders van kinderen uit groep 1/ 2 

ontvangen op hun eigen mailadres een mail en loggen in op hun eigen device.  Rooster en uitleg over het hoe en 

wat komt na de vakantie.  
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      Agenda  

Februari/maart 

2021 

 

22 t/m 26 februari  
 
1 maart  
 
 
12 maart  
 
16 maart  
 
18 maart  
 
Week 11: 15 t/m 19 maart  
 
25 maart 

 

  

 

 

 Voorjaarsvakantie; alle leerlingen vrij 

 

 Alle leerlingen naar school: anders dan op de kalender staat! Er is 

geen studiedag zorg  

 

 Rapport/portfolio mee  

 

 

 Studiemiddag alle leerlingen zijn vrij vanaf 12.00 uur  

 

 MR  

 

 Online ontwikkelgesprekken 
                      

 Nieuwsbrief  

 

Schoolvakanties en studiedagen schooljaar 2020-2021 
22 t/m 26 februari        voorjaarsvakantie 
2 t/m 5 april                goede vrijdag en 2e paasdag 
26 april t/m 7 mei        meivakantie  
13 en 14 mei               hemelvaart 
24 mei                        2e pinksterdag  
17 juni                        Arcadedag voor lkr, alle leerlingen vrij 

30 juni                        studiedag leerkrachten, alle leerlingen  
12 juli t/m 22 augustus     zomervakantie  

 
Vakantierooster schooljaar 2021-2022 
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Bijlage 2 
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Bijlage 3  
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RONDLEIDING/INSCHRIJVEN.  

Wilt u ook een plekje voor uw kind bij Kinderwereld?   

Schrijf u dan nu in of vraag een rondleiding aan via  onze 

website: www.kinderwereld.info 

 

 

Peuterspeelzaal en BSO in Dedemsvaart 

 
In Dedemsvaart zijn meerdere kinderopvangorganisaties. Eén ervan is Kinderwereld. Onze 

scholengroep werkt hier nauw mee samen. Kinderwereld is in Dedemsvaart gevestigd in het 

gebouw van ’t Kompas aan de Tjalk 2. 

De buitenschoolse opvang is elke dag geopend. De peuterspeelzaal is geopend op maandag- 

t/m donderdagochtend.  

Rondleiding/inschrijven.  

Wilt u ook een plekje voor uw kind bij Kinderwereld?   

Schrijf u dan nu in of vraag een rondleiding aan via  onze 

website: www.kinderwereld.info  

of specifiek voor ‘t Kompas: https://www.kinderwereld.info/dedemsvaart. 
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