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Nieuwsbrief 
 

Nieuwsbrief 8, 22 april 2021 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Voor ons ligt een heerlijke meivakantie, twee weken lang. Maar morgen hebben we eerst nog (vrijdag 23 april)  
op school de sport- en speldag. De kinderen gaan lekker sportief aan de gang en het is dan het prettigst om 
daarvoor sportkleding aan te hebben! We gaan uit van een gezellige sportieve dag. Vanwege de nog steeds 
geldende Coronamaatregelen doen we dit in cohorten: de onderbouw en bovenbouw blijven van elkaar 
gescheiden tijdens de spelen. De ouderraad gaat ons trakteren op een springkussen waarop de kinderen naar 
hartenlust op kunnen springen! Superleuk, dat vinden de kinderen altijd geweldig! Het belooft weer een gezellige 
dag te worden.  
Het team van obs ’t Kompas wenst iedereen een fijne meivakantie! 
 
 
In deze nieuwsbrief: 
Informatie over de papiercontainer, Vormingsonderwijs, het Tevredenheidsonderzoek, de buitenlesdag, lezen in 
de vakantie, Kinderwereld, schoolfotograaf, zelftesten leerkrachten 
Bijlages: 

1. Beslisboom verkoudheidsklachten en brief GGD over het testen van kinderen 
2. Alternatieve avondvierdaagse  
3. Aanmeldformulier GVO/HVO 
4. Kinderwereld  

 

 
Papiercontainer  
De papiercontainer  bezorgde dit jaar de OR en het team nogal wat kopzorgen. We 
troffen rondom de container vaak een chaos aan, papier dat eruit gehaald was, er is 
dit schooljaar zelfs brand geweest. Leerkrachten en leerlingen hebben regelmatig 
schoongemaakt, maar het was dweilen met de kraan open. Na schooltijd zijn er 
jongelui die zich in en bij de container ophouden. 
We hebben daarom besloten om de container alleen tijdens de schooltijden te 
openen zodat er alleen op die momenten oud papier gebracht kan worden.  
We hopen dat u hier begrip voor heeft. 
 
 

Opgave Vormingsonderwijs  

Denkt u er aan om de opgaveformulieren mee te geven? Ook als u wilt dat uw kind niet naar zowel HVO of GVO 

gaat. 

 

 

Openbare basisschool ’t Kompas 

schooljaar 2020-2021  
                                        

’t Kompas 
De Tjalk 2 
7701 LP Dedemsvaart 
Tel: 0523 - 613286 
e-mail: info@kompaszie.nl 
website: www.kompaszie.nl
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Buitenlesdag  

Wat een leuke, leerzame en gezellige dag hebben we gehad. Gelukkig was het weer deze dag geen spelbreker en 

konde alle lessen buiten doorgaan. Zowel de leerkrachten als de leerlingen hebben er van genoten en er is veel 

geleerd die dag. 

Hieronder een impressie van wat er gedaan is die dag:  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Meten van het plein                      Beweegparcours            Planten zoeken en herkennen 
 
 
Lezen in de vakantie 
We hebben twee weken vakantie voor de boeg. Zoals al wel vaker 
in de Nieuwsbrief heeft gestaan wil het team van ‘t Kompas u 
vragen er op toe te zien dat uw zoon of dochter ook in de 
vakantie dagelijks minimaal een kwartier leest.  
Wanneer er niet dagelijks gelezen wordt, gaat de leesvaardigheid 
achteruit. Het onderhouden van de leesvaardigheid doe je door 
“leeskilometers”  te maken. Als je leest vergroot je je 
woordenschat, heb je meer begrip van de wereld en daardoor 
ook meer schoolsucces en succes in je latere werk.  
 

Tevredenheidsonderzoek 

Zoals in de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd, heeft u een uitnodiging  gehad van DUO Onderwijsonderzoek 

& Advies om een online vragenlijst in te vullen. Op dit moment heeft nog maar 25% van de ouders de vragenlijst 

ingevuld. Voor ons zijn de uitkomsten zeer waardevol, aangezien we ze gebruiken voor de verdere 

schoolontwikkeling in de (nabije) toekomst. Om een goed en reprensatief beeld te krijgen, is het noodzakelijk dat 

minimaal 75% van de ouders de lijst heeft ingevuld. In het belang van ons allemaal (school, kinderen, ouders) 

hopen we dan ook dat iedereen aan het onderzoek wil deelnemen. De ouders die de lijst al hebben ingevuld, 

willen we natuurlijk alvast bedanken!   

 

Schoolfotograaf 

20 mei komt de schoolfotograaf op school. Het bestellen van de foto’s zal weer via de website van de 

schoolfotograaf gaan. Informatie over hoe dat gaat en inloggegevens volgt later. 

De peuters van Kinderwereld zullen die dag ook door deze fotograaf gefotografeerd worden. 

 

Zelftesten leerkrachten  

Na de meivakantie zijn er voor alle leerkrachten van Arcade (dit is verder landelijk) zelftesten beschikbaar. De 

leerkrachten kunnen zich 2 keer per week zelf testen zonder dat ze klachten hebben. Dit om eventuele 

besmettingen vroegtijdig te signaleren en om te voorkomen dat daardoor meer besmettingen op school zullen 

voorkomen. De leerkrachten moeten bij een positieve uitslag nog wel een reguliere test bij de GGD laten 

afnemen.  
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Gymlessen en HVO 

Na de meivakantie gaan we bekijken of de gymlessen in het gymlokaal na de Hemelvaart weer gestart kunnen 

worden. Ook voor de lessen van HVO gaan we bekijken of die weer voortgezet kunnen worden. Dit allemaal 

afhankelijk van de Coronamaatregelen die dan voor ons gelden. 

 

Samenwerking met Kinderwereld    

Op het KDV/PSZ zijn we druk met het thema “Wie ben ik”. In de kring bekijken en bespreken we verschillende 

voorwerpen zoals een kam, een tandenborstel. Wat doe je daarmee? We hebben er leuke gesprekjes over. We 

bespreken ook wat voor kleur haar we hebben, hoeveel oren hebben we en welke kleur zijn je ogen? 

 
Bent u benieuwd naar onze opvangmogelijkheden? Neem contact op met clustermanager Dion Veurink 

Dion@kinderwereld.info 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Schoolvakanties en studiedagen schooljaar 2020-2021 
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  

 

 

      Agenda  
April/mei 2021 
23 april  
24 april t/m 7 
mei  
13 en 14 mei 
20 mei  
22 mei  
24 mei  
27 mei  

 
  

• Sport- en speldag 

• Meivakantie  
 

• Hemelvaart vrij 

• Schoolfotograaf  

• Juf Elaine jarig  

• 2e pinksterdag vrij 

• Nieuwsbrief  
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  Bijlage 1  
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Bijlage 2 
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Bijlage 3 

 
Onderwerp: wekelijkse lessen vormingsonderwijs  

 

 

Geachte ouder of verzorger, 

 

Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun  

levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en 

levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Als aanvulling en ter verdieping hierop kunt u vormingsonderwijs voor 

uw kind aanvragen.  

 

Inspirerende en verrijkende lessen 

 

Door vormingsonderwijs worden kinderen zich bewuster van zichzelf. Ze leren welke waarden en  

normen ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen.  

Hierdoor groeit de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van uw kind in onze complexe samenleving.  

 

De leerkrachten vormingsonderwijs zijn speciaal opgeleide en lesbevoegde vakleerkrachten die lesgeven over een 

levensbeschouwing waar zij zelf thuis in zijn. Zij passen gevarieerde lesmethoden toe, aangepast aan de leeftijd en 

de belevingswereld van uw kind. De lessen vinden wekelijks plaats en duren 3 kwartier. Wij roosteren de lessen zo 

in dat uw kind geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er zijn voor u en de school geen kosten verbonden aan 

deze vormingslessen. 

 

Meer informatie over vormingsonderwijs kunt u vinden op de website: www.vormingsonderwijs.nl. 

 

Keuzemogelijkheid 

 

1. U kiest voor vormingslessen vanuit een specifieke levensbeschouwing: humanistisch, protestants, islamitisch 

 

* Onder voorbehoud van het aantal aanmeldingen en de beschikbaarheid van vakleerkrachten.  

 

Jaarlijks bent u in de gelegenheid uw keuze voor vormingslessen op te geven of te veranderen. 

 

Aanmelding 

 

Wij vragen u bijgaand aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren bij de leerkracht vóór 16 april 2021. (ook  

als u geen vormingsonderwijs wenst) 

 

Met vriendelijke groet, 

OBS ’t Kompas 

 

 

 

Ellen Huizinga 

Locatie-coördinator   
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Aanmeldingsformulier vormingsonderwijs 2021-2022 
 

Naam school  : obs ’t Kompas 

Plaatsnaam school : Dedemsvaart 

 
 

Hierbij geef ik mijn kind (kinderen) op voor deelname aan de vormingslessen in het  

schooljaar 2021-2022. 

 

De lessen vinden wekelijks plaats, maar kunnen pas doorgaan wanneer minimaal  

7 leerlingen zich hebben aangemeld. De opgave geldt voor het gehele schooljaar. 

  

Naam ouder / verzorger : ……………………………………………………………. 

 

Adres    : ……………………………………………………………. 

 

Postcode en woonplaats : …………………………………………………………….        

 

Telefoonnummer              : …………………………………………. 

 

 

 

Voornaam:                                                       groep: 

Voornaam:                                                       groep: 

Voornaam:                                                       groep:  

 

 

Achternaam: 

 

 

0 

 

Humanistisch vormingsonderwijs (HVO)   

0 Protestants godsdienstig  

vormingsonderwijs  

  

0 Geen van beide    

  

* Onder voorbehoud van het aantal aanmeldingen en de beschikbaarheid van vakleerkrachten.  
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Bijlage 3  

Dagopvang, peutergroep en BSO op ‘t Kompas 

 
Wist u dat er op onze school ook een dagopvang, peutergroep en BSO is gevestigd? 

Kinderwereld en ’t Kompas werken op dat gebied nauw samen.  

De dagopvang en buitenschoolse opvang zijn elke dag geopend. De peutergroep 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. 
 

 

Dagopvang, peutergroep 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 dagopvang en buitenschoolse opvang zijn elke dag geopend. De peutergroep 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. 
 

 

http://www.kinderwereld.info/
https://www.kinderwereld.info/dedemsvaart
http://www.kinderwereld.info/
https://www.kinderwereld.info/dedemsvaart

