
Nieuwsbrief 1 schooljaar 2020-2021 

 

  

   

 
 

 

 

Nieuwsbrief 
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Start nieuw schooljaar 

Na het afsluiten van een vreemd schooljaar en een zomervakantie zijn we met frisse moed gestart met 

schooljaar 2020-2021. We gaan normale dagen naar school en we hebben alle kinderen weer kunnen 

verwelkomen op school. Natuurlijk moeten we wel nog alle Corona maatregelen in acht nemen. 

Schoolontwikkeling 

Wat betreft schoolontwikkeling gaat het team dit schooljaar aan de slag met de Visie op het onderwijs. We gaan 

ons beraden op hoe we in de toekomst het onderwijs willen organiseren. Het onderwijs is in beweging, er zijn 

nieuwe inzichten, manieren van lesgeven. Het team gaat zich komend jaar verdiepen in onderwijsconcepten en 

bekijken wat bij onze school past. Daarvoor hebben we verschillende studiemomenten gepland. We willen op 

andere scholen gaan kijken en ons in de literatuur verdiepen. We houden jullie van de ontwikkelingen op de 

hoogte. 

De leerkrachten volgen ook dit jaar  individuele cursussen van de Arcade Academy om zich te scholen in een vak 

van hun behoefte/interesse.  

Onze twee directeuren juf Ilse en juf Gretha gaan dit schooljaar verder met de studie Strategisch Leiderschap aan 

de  AOG School of Management. 

 

Dit schooljaar zijn er enkele veranderingen in het personeel, zoals u hebt kunnen lezen in de vorige 

Nieuwsbrief. Hieronder een overzicht van de teamleden van obs ’t Kompas:  

Aanwezigheid teamleden: 

Directeuren Gretha Vleems en Ilse ter Horst     niet op vaste momenten aanwezig 

Intern begeleider Lucienne Sipma                       aanwezig op donderdag 

Locatie coördinator/ib.er Ellen Huizinga            aanwezig op dinsdag en donderdag 

Onderwijsondersteuner Brenda Broere             aanwezig op ma, di, do en vr ’s morgens 

Ib ondersteuning Gretha Boelens                        aanwezig op di en do morgen                     

Elaine Kuik                                                                aanwezig op wo en vr mi  groep 5/6 en do en vr groep 3/4 

Janine Schipper                                                       aanwezig op ma, di en wo   groep 1/2 

Erna Naarding                                                          aanwezig op wo en do. mi ondersteuning en do en vr 1/2 

Janine Schipper                                                       aanwezig op  ma, di en wo  groep 1/2  

Annet Spijkerman                                                   aanwezig op  ma, di en do groep 5/6  

Roy de Waart                                                           aanwezig op ma, di, wo, do en vr groep 7/8  
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Corona 

Helaas zijn we nog niet van Corona af, na een daling van Corona gevallen is het aantal besmettingen de laatste 

weken juist weer toegenomen. Daardoor zijn we op school genoodzaakt de maatregelen die voor de 

zomervakantie golden nog steeds te hanteren: 

Zoals: 

 Ouders mogen niet in school en op het plein komen. De ouders moeten voor het hek afscheid nemen van 

hun kind(eren) 

 Ouders houden onderling bij het ophalen en brengen ook anderhalve meter afstand van elkaar 

 Bij verkoudsheidsklachten moet de leerling thuisblijven (eventueel laten testen, zie beslisboom in de 

bijlage) 

 Traktaties: jarigen mogen trakteren maar met voorverpakte traktaties, dus geen zelfgemaakte traktaties  

 

Startgesprekken 

Door de Corona moeten we dit ook anders gaan uitvoeren. Op school zijn we hierover nog  aan het nadenken hoe 

we dat gaan uitvoeren. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.  

 

Luizencontrole 

 

Helaas kunnen de luizencontroles op school niet doorgaan vanwege de Coronamaatregelen. Daarom ons verzoek 

om thuis zelf het hoofd/haar te controleren op aanwezigheid van luizen en neten.  

 Controleren:  Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de 

oren en in de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u doorzichtige of 

grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis (neten). 

Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden, en vertel directe contacten dat u of 
een van uw gezinsleden hoofdluis heeft. Denk hierbij aan school, kinderopvang, ouders van vrienden van 
de kinderen, sportclubs, opa's en oma's etc. Zij kunnen zich dan ook (laten) controleren op hoofdluis. 

Op de site van het RIVM kunt u meer informatie vinden over de behandeling van luis: 
https://www.rivm.nl/hoofdluis  

 
Contact gegevens: 
 
Het is belangrijk dat de school de goede contactgegevens van de ouders/verzorgers heeft. Wilt u alstublieft aan 
de leerkracht de veranderende gegevens zoals telefoonnummers, noodnummers, emailadressen ed. doorgeven? 
In geval van nood is het belangrijk dat we ouders kunnen  bereiken. Wilt u dit uiterlijk 7 september  doorgeven? 
 
 
 

https://www.rivm.nl/hoofdluis


Nieuwsbrief 1 schooljaar 2020-2021 

 

 
Absentiemeldingen  
 
Wanneer u uw kind ziek wilt melden kan dat vanaf binnenkort ook met de schoolapp. Bij het inloggen op de 

schoolapp moet u www.kompaszie.nl   als schoolurl  gebruiken en inloggen met  uw eigen emailadres en het 

wachtwoord dat u heeft gekregen nadat u zich heeft aangemeld bij het ouderportaal. Zie daarvoor de handleiding 

in de bijlage bij de mail.  

Agenda  

Augustus 
31 augustus               
 

September  
10 september 

 
8 t/m 24 
september  

Week 7 
17 september 

21 september 
23-30 

september 
24 september 
25 september  

 

  
afname NIO groep 8  
 

              
studiemiddag: alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij  

 
afname citotoetsen in de groepen 4 tot en met 8  
 

 
19.00- 21.00 uur MR vergadering  

Juf Annet jarig 
Kinderpostzegels  

 
Nieuwsbrief  
Studiedag voor de leerkrachten: alle leerlingen zijn vrij 

 

 
 

Schoolvakanties en studiedagen schooljaar 2020-2021 
25 september              studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij 

12 t/m 16 oktober        herfstvakantie 
21 dec t/m 1 januari     kerstvakantie 

22 t/m 26 februari        voorjaarsvakantie 
1 maart                       studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij 
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 vrijdag  
30 juni                        studiedag leerkrachten, alle leerlingen  

12 juli t/m 22 augustus     zomervakantie  
 
Overzicht schooltijden: 

Dag  Onderwijstijd Pauze Onderwijstijd 

Maandag 8:30 – 12:00 u. 12:00 – 12.30 u. 12:30 – 14:30 u. 

Dinsdag 8:30 – 12:00 u.  12:00 – 12.30 u. 12:30 – 14:30 u. 

Woensdag 8:30 – 12:30 u.   

Donderdag 8:30 – 12:00 u. 12:00 – 12.30 u. 12:30 – 14:30 u. 

Vrijdag 8:30 – 12:00 u. 12:00 – 12.30 u. 12:30 – 14:30 u. 

 Groep 1 en 2: donderdagmiddag vrij 

 Groep 1 t/m 4: vrijdagmiddag vrij 

 

http://www.obsoudavereest.nl/
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Is uw kind tussen de 3 en 4 jaar? 

Hierbij een vriendelijk verzoek om uw kinderen die 4 jaar 
worden, binnenkort aan te melden.  
Voor ons is het handig enig idee van de aantallen te 
hebben om goede prognoses voor de volgende jaren te 
maken.  
 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht ook door te geven 
aan buren, vrienden, familieleden, die overwegen hun kind 
bij ons op school aan te melden?  
 
Uiteraard kan er op school altijd een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk gesprek en/of voor 
een rondleiding vóór ouders een schoolkeuze maken. ( U kunt mailen naar directie@kompaszie.nl of 
telefonisch contact opnemen met de school 0523-613286 en vragen naar Ellen Huizinga)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:directie@kompaszie.nl
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 
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Bijlage 3 

 

 



Nieuwsbrief 1 schooljaar 2020-2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


