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Nieuwsbrief 
 

Nieuwsbrief 9, 27 mei 2021 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Weer een Nieuwsbrief met veel nieuws. 
Ik wil graag speciaal de aandacht vestigen op dat ’t Kompas  genomineerd is voor een verkeersplein op het 
schoolplein. Het is belangrijk dat iedereen op onze school gaat stemmen!!! Zie ook de Facebookpagina van ’t 
Kompas. 
 

In deze nieuwsbrief: 
Informatie over Vormingsonderwijs, Kinderwereld, de schoolfotograaf, een berichtje van juf Gretha Vleems, 
updates schoolAPP, nominatie Verkeersplein op ’t Kompas. 
Bijlages: 

1. Informatie van de GGD 
2. Beslisboom verkoudheidsklachten en brief GGD over het testen van kinderen 
3. Nominatie verkeersplein  
4. Project Buitenspelen op ‘t Kompas  
5. Kinderwereld 

 
Berichtje van Gretha Vleems 
 
Enige tijd geleden heb ik u laten weten dat ik even een pas op de plaats moest maken om allerlei zaken op een rijtje te zette n. 
Het bestuur van Onderwijsstichting Arcade heeft mij de ruimte gegeven na te denken over mijn toekomst als het gaat om 
werk. 
Deze tijd en ruimte heeft er in geresulteerd dat ik een nieuwe baan heb gevonden, buiten het onderwijs. 
Ik word locatiehoofd van drie woonvoorzieningen in de gehandicaptenzorg. Ik ben ontzettend blij met deze nieuwe uitdaging, 
heb er echt heel erg veel zin in. 
Spannend vind ik het natuurlijk ook, maar het is altijd spannend om aan iets nieuws te beginnen. 

 
Graag had ik het schooljaar afgemaakt en was ik op een meer natuurlijk moment (einde schooljaar) vertrokken. Maar soms 
lopen dingen anders. 

Dat ik nu ga werken in de zorg komt niet geheel uit de lucht vallen, deze wens heb ik al langer. Dat dit nu zo op mijn pad komt 
en dingen zo samenvallen….. mooier had ik het mezelf niet kunnen voorstellen.  
 
Nu alles op z’n plek valt, wordt het ook tijd om afscheid te gaan nemen. In week 22 en week 23 ga ik met alle collega’s nog ff 
een kop thee drinken en dan zet ik er een punt achter. 
 
Ik wens alle kinderen en ouders een ontzettend fijne tijd toe op “onze” scholen! Er gebeuren mooie d ingen en er werken 

kanjers van leerkrachten.  
Speciaal voor alle kinderen uit groep 8; heel veel plezier met het afronden van jullie basisschoolperiode, maak er nog een paar 
gezellige weken van. En daarna…. Heel veel succes op het Voortgezet Onderwijs!!! 
 
Hartelijke groet, 
 
(juf) Gretha Vleems 

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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Vormingsonderwijs  

De HVO lessen zullen tot aan de zomervakantie geen doorgang vinden, dit door de Coronamaatregelen die nog 

steeds gelden. 

 

Helaas hebben we maar 4 opgaves voor HVO binnengekregen voor volgend schooljaar. Dit zijn te weinig 

leerlingen om een leerkracht van Vormingsonderwijs aan te stellen. Dus in het schooljaar 2021-2022 wordt er 

geen vormingsonderwijs op ’t Kompas gegeven. Voor het schooljaar 2022-2023 zal er weer geїnventariseerd 

worden of er animo zal zijn voor humanistisch of godsdienst onderwijs . 

 

Schoolfotograaf 
Donderdag 3 juni komt de schoolfotograaf op school. Het bestellen van de 

foto’s zal weer via de website van de schoolfotograaf gaan. Zoals in de mail 

stond mogen helaas niet de broertjes en/of zusjes die (nog) niet op school 

zitten mee op de foto. De broers/zussen die samen op school zitten mogen wel 

samen op de foto.  

Informatie over hoe dat gaat en inloggegevens volgen later.  

De peuters van Kinderwereld zullen die dag ook door deze fotograaf 

gefotografeerd worden. 

                                                                      

 

 

 

 

We zijn genomineerd voor een verkeersplein bij ons op school!! Stem voor onze school. 
Onze school is genomineerd voor een ANWB 

Verkeersplein. De stemronde is reeds van start gegaan. 

Deze stemronde is belangrijk, want hoe meer stemmen je 

als school verzamelt, hoe groter de kans dat we er met 

het ANWB Verkeersplein vandoor gaan. Goed om te 

weten, is dat er bij het tellen van de stemmen rekening 

gehouden wordt met het aantal leerlingen van de school. 

Zo maakt iedere school evenveel kans! Stemmen kan tot 

en met 9 juni 2021 via de stemsite. 

Het zou ook mooi zijn als opa’s en oma’s, tantes, ooms, 

vrienden, enz gaan stemmen voor onze school. Hoe meer 

stemmen hoe meer kans!  Dus zegt het voort!!! 

 

Updates SchoolAPP 

Er hebben een aantal updates plaatsgevonden binnen de schoolAPP. Hier komen we later wat uitgebreider op 

terug. Voor nu is het even belangrijk om te weten dat er iets gewijzigd is voor wat betreft de pushnotificaties.  

Er zijn nu twee opties waar u uit kunt kiezen: 

 

 

https://static.flowapp.nl/anwb/fonds/
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• Alle pushnotificaties ontvangen. Dit betekent dat u bij elk nieuw bericht een pushnotificatie ontvangt; 

• Alleen belangrijke pushnotificaties ontvangen. U ontvangt dan alleen een pushnotificatie bij belangrijke 

berichten de schoolleiding of leerkracht vinkt dit dan aan bij het versturen van het bericht. 

U kunt de instelling aanpassen in het menu onder de knop ‘Account’. Zie afbeelding. 

Verder wijzen we u erop dat het belangrijk is dat u automatische updates hebt ingeschakeld en altijd de laatste 

versie hebt (op dit moment is dat 5.0.23(30) – zie afbeelding. 

 

 
 

Samenwerking met Kinderwereld    
Meivakantie 
In de meivakantie hebben we met de kinderen van de vakantieopvang (KDV & BSO) allerlei leuke activiteiten 
gedaan! Zo hebben we cupcakes gebakken, glitterslijm gemaakt, zijn we naar een speeltuin met belevingsbos 
geweest en hebben de kinderen hun eigen lipgloss gemaakt. Een geslaagde vakantie!            
 
Wij bieden, ook tijdens de vakanties, dagelijks activiteiten aan die passen bij de leeftijd van de kinderen.  
Bent u benieuwd naar onze opvangmogelijkheden? Neem contact op met clustermanager Dion Veurink 
Dion@kinderwereld.info 

mailto:Dion@kinderwereld.info
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Bent u benieuwd naar onze opvangmogelijkheden? Neem contact op met clustermanager Dion Veurink 
Dion@kinderwereld.info 

 
 

           

Schoolvakanties en studiedagen schooljaar 2020-2021 
17 juni                                          Arcadedag voor lkr, alle leerlingen vrij 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      Agenda  
Juni 2021 
 
3 juni  
12 juni 
17 juni 
24 juni  
30 juni 
  

 
  
 
Schoolfotograaf  
juf Lucienne jarig 
Arcadedag voor leerkrachten, leerlingen vrij 
Nieuwsbrief 
Studiedag Zorg, leerlingen vrij 
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Bijlage 1 
 

 

 

Informatie over de GGD op het basisonderwijs                                                                  
 
 
De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland ( 0-18 jaar) doet op de basisschoolleeftijd gezondheidsonderzoeken 
als kinderen 5-6 jaar (ongeveer groep 2) en 10-11 jaar (groep 7) oud zijn. Daarnaast is het mogelijk dat we in 
groep 8 een keer op school komen, om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl. 
Naast deze reguliere gezondheidsonderzoeken kunt u ook met vragen over de ontwikkeling of opvoeding van uw 
kind bij ons terecht. Elke school heeft een vaste jeugdverpleegkundige als contactpersoon. U kunt haar 
benaderen als u vragen heeft.  Voor onze school is Rianne van Unen de contactpersoon. 
 
Rianne van Unen, jeugdverpleegkundige 
r.van.unen@ggdijsselland.nl 
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag. 
Algemene nummer van de jeugdgezondheidszorg tijdens kantoordagen: 088-4430702 
 
De jeugdverpleegkundige heeft regelmatig contact met de IB’er  van uw school. Ook is het mogelijk dat zij aansluit 
bij een overleg op school over uw kind, nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven.  
 
 
Gezondheidsonderzoeken in de basisschoolperiode 
 
Leeftijd van 5 of 6 jaar 
Als kinderen 5 of 6 jaar oud zijn dan doen we het gezondheidsonderzoek in twee delen: 
- De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest; 
- Op een later moment nodigen we kind en ouder(s) uit bij ons op het consultatiebureau voor het tweede 
deel van het gezondheidsonderzoek door onze jeugdverpleegkundige. 
 
Leeftijd van 10 of 11 jaar 
Als kinderen 10 of 11 jaar oud zijn komt onze doktersassistente op school om de lengte en het gewicht van 
kinderen te meten. De ouder vult thuis van tevoren een vragenlijst in via het online ouderportaal Mijn Kinddossier 
en kan daarin ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. Na afloop 
ontvangt de ouder bericht via e-mail dat de resultaten van het onderzoek klaarstaan in Mijn Kinddossier. 
 
Voorlichting in groep 8 
Als kinderen in groep 8 zitten komen we een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl. 
Als school kies je, in overleg met onze jeugdverpleegkundige, uit drie thema's: 
- Fit in je vel; 
- Lekker fris; 
- Media en een gezonde jij. 
De voorlichting duurt 50 minuten en heeft een interactieve werkvorm. De leerkracht is bij deze voorlichting 
aanwezig. Onze doktersassistente maakt tijdens de voorlichting gebruik van het digibord. 
Na afloop nemen de leerlingen een werkblad en informatie voor hun ouder(s) mee naar huis. 
 
In klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs krijgen de jongeren ook een gezondheidsonderzoek. 
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Bijlage 2 
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Bijlage 3 
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Bijlage 4

 



 

Nieuwsbrief 27 mei 2021 

 

Bijlage 5  
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

