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Beste ouders, verzorgers, 

Voor u ligt de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar. 

Bij deze Nieuwsbrief zijn 4 bijlages:  een bericht van de bibliotheek, oudernieuws van Kwink, nieuwsbrief van 

Kinderwereld en nogmaals de beslisboom wat betreft Corona en school. 

In de nieuwsbrief vindt u informatie over de vieringen van Sinterklaas en Kerst, de schoolontwikkeling en het 

belang van (voor)lezen. 

Veel leesplezier! 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Het is voor school heel fijn om te weten welke nieuwe leerlingen we kunnen verwachten. Daarom het verzoek om 

jongere broertjes en/of zusjes van kinderen hier op school alvast aan te melden als ze 3 jaar zijn geworden. En zijn 

er in de buurt ook nog jonge gezinnen die hun 3 jarig kind bij ons op school willen doen, geef ze een seintje dat ze 

hun kind alvast kunnen laten inschrijven!  

Corona                

Wat vinden we het fijn dat de scholen open blijven in de Coronatijd. Op school doen we er veel aan om Corona 

buiten de deur te houden.  

De leerlingen en leerkrachten ontsmetten of wassen hun handen bij binnenkomst. De leerkrachten dragen in de 

gangen mondkapjes ( we hebben nu Arcademondkapjes) en houden onderling minimaal 1,5 meter afstand van 

elkaar. 

 Ventileren: De ramen in de klassen staan open voor de luchtverversing, dus dat is wel wat frisser in de klas. 

Daarom is het verstandig om de kinderen een trui of een vest aan te laten trekken.  

We merken dat het afzetten van de kinderen bij het hek goed werkt. Het is natuurlijk jammer dat de ouders 
(vooral van de onderbouw) niet de klas in kunnen komen en werkjes kunnen bewonderen van de kinderen.  Maar 
daar staat tegenover dat we merken dat de lessen rustiger gestart kunnen worden. De leerkracht heeft tijd om 
alle leerlingen even te begroeten en kan vlot beginnen met de lessen. Om met Johan Cruijff te spreken: ‘Elk 

nadeel heb z’n voordeel’. 
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Leesproject groep 5 en 6 

Op zoek naar het Pyramideboek! 

De kinderen van groep 5-6 zijn een paar weken geleden gestart met het leesproject: Zoek het Pyramideboek. Er is 

een krat met 25 leuke leesboeken in de klas gezet. De kinderen gaan zoveel mogelijk van deze boeken lezen. Elke 

twee weken krijgen ze tips en aanwijzingen over deze boeken. 

Zo moeten ze erachter zien te komen welke van deze 25 boeken het Pyramide boek is. Door samen te overleggen 

kunnen ze er uiteindelijk achter komen.  

De kinderen lezen heel enthousiast in de boeken. We tellen alle bladzijdes die zijn gelezen. Elke bladzijde is een 

kilometer. Deze kilometers tellen we op totdat we bij ons vooraf gekozen reisdoel zijn.  

Deze week is het nieuwe reisdoel gekozen; Parijs. Dat betekent dat de kinderen samen zo’n 600 bladzijdes 

moeten lezen. En dat gaat heel snel! Vorige week was het reisdoel Moskou gehaald. 

 

Kinderpostzegels                                                                                                 
Het afgelopen jaar heeft groep 7 & 8 net als andere jaren weer meegedaan aan de landelijke 
Kinderpostzegelactie.  Ondanks de aangepaste manier van verkoop i.v.m. Coronamaatregelen hebben de 
leerlingen een fantastisch bedrag opgehaald.  
Dankzij het enthousiasme en de inzet van de leerlingen is er namelijk € 1341,00 opgehaald !!  
Dit bedrag komt samen met in totaal € 7,6 miljoen ten goede aan de 90.000 kinderen in Nederland die geen veilig 
thuis hebben.  
Heel goed gedaan groep 7 &8!    
 

Sinterklaas   

Sinterklaas komt ook dit jaar weer op school. 
Het gaat dit jaar iets anders dan anders, we moeten namelijk afstand houden. 
Op vrijdag 4 december komt hij langs! 
We verwachten alle kinderen op het grote plein, waar we Sint zullen toezingen. 
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Daarna ontvangt hij eerst groep 1-2 en daarna groep 3-4 in het speellokaal. 
 
Groep 5 t/m 8 hebben lootjes getrokken en maken daarbij een surprise en een gedicht. 
Voor de kleine pauze hebben  de kinderen alleen een beker drinken nodig. 
 

Kerst 

 

Het Kerstfeest wordt dit jaar ook anders gevierd. We gaan een gezellige kerstlunch met de kinderen houden op 

donderdag 17 december.  

Medezeggenschapsraad (MR) 

 De MR heeft op 16 november jl. vergaderd in de nieuwe samenstelling (personeelsgeleding Annet Spijkerman en                           
Roy de Waart, oudergeleding Johan van Meenen en Charlotte van Diepen). 

 De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: 
- Corona 
- Onderwijs anders organiseren  
- Leerling prognoses  
- Protocol Sociale Veiligheid en Gedrag 
- Protocol communicatie    
 Heb je vragen over de besproken punten of over de MR? Neem dan gerust contact op met 1 van de MR-leden. 
Dit kan ook per mail: mr@kompaszie.nl 
 

Kinderwereld  

Peuterspeelzaal en BSO op ‘t Kompas 

 

Wist u dat er op onze school ook een peuterspeelzaal en BSO is gevestigd? 

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

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. 

 In november heeft Liva van Dijk de overstap van Kinderwereld naar ’t Kompas genomen. We wensen haar 

een hele fijne schooltijd toe bij ons op school.  

 

mailto:mr@kompaszie.nl
http://www.kinderwereld.info/
https://www.kinderwereld.info/dedemsvaart
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Schoolontwikkeling 

De teamleden hebben dit jaar een  vijftal bijeenkomsten waarin we de schoolvisie/missie vast gaan stellen en 

daaraan gekoppeld hoe we de komende jaren ons onderwijs willen vormgeven. Aan het eind van dit schooljaar 

willen we dit afronden en dan duidelijk hebben hoe we op ’t Kompas het lesgeven aan de kinderen gaan 

uitvoeren. Te denken valt aan: hoe gaan we de zaakvakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie vorm 

geven. Willen we de leerlingen meer eigenaarschap geven in hun leerproces? Daarbij moet je denken aan: De 

wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Je kunt je leerlingen niet altijd de kennis geven die ze later in hun 

werk nodig hebben. Maar je kunt ze wél leren hoe zichzelf te blijven ontwikkelen. Door hun eigenaarschap te 

versterken, geef je ze inzicht en verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling en leerproces. Ze ervaren dat ze 

zélf aan zet zijn als ze willen groeien. Ze zien duidelijker hoe zij hun doelen kunnen bereiken en wat hun inspanning 

oplevert. Dat betekent dat je ruimte geeft voor een zelfsturende houding en dat je leerlingen ondersteunt en 

stimuleert om daarin hun weg te vinden. Dat betekent voor de leerkracht een andere rol: meer een begeleidende 

dan sturende rol. 

Dit is onder andere een item waar we als team mee bezig zijn. Let wel! We zitten in een proces van verkennen en 

bespreken, niets is duidelijk of besloten, maar dan weet u als ouder waar we mee bezig zijn. We houden u  op de 

hoogte. 

Lezen!!! 

 

We blijven het onder de aandacht brengen: lezen!!!  

Sinterklaas en Kerst zijn natuurlijk de uitgelezen momenten om je kind een mooi boek te geven!  Er zijn zoveel 

leuke boeken waarmee je samen met of het kind alleen mooie momenten mee kan beleven. Het hebben van een 

boek is een mooi bezit.  

Maar wat is nu een geschikt boek?  

Voorlezen kun je voor alle kinderen van basisschool leeftijd doen. We horen vaak: ze kan nu zelf lezen dus dat doe 

ik niet meer. Maar juist met het voorlezen  heb je een gezellig moment samen en je kunt dan wat moeilijkere 

teksten voorlezen dan het kind zelf kan lezen. Kinderen zijn nooit te oud  om te worden voorgelezen. Het prikkelt 

de fantasie en versterkt de band tussen (groot)ouder en kind. Van 20 tot en met 30 januari zijn er de Nationale 

Voorleesdagen! 

Sluit zoveel mogelijk aan bij de interesse van je kind. In een boek lees je over zaken waar je als kind ook mee zit 

en zo leer je dat je daarin niet alleen bent. Het verrijkt je zicht op de wereld. Als je een boek leest vormt er zich als 

het ware een film in jouw hoofd.  

We maken regelmatig mee op school dat wanneer een kind een serie van een bepaald boek heeft uitgelezen, de 

vaardigheid van het technisch en begrijpend lezen omhoog schiet!   
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      Agenda  

december 

2020 

  

4 december  
15 december 
17 december  
18 december  
4 januari 2021 

 

  

 

 

 Sinterklaas  

 Nieuwsbrief 5 

 Kerstlunch en  

 Start kerstvakantie, alle leerlingen om 12.00 uur vrij  
 Weer naar school: nieuwjaarsviering voor de lln  

 
 

 
Schoolvakanties en studiedagen schooljaar 2020-2021 
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 vrij 

30 juni                        studiedag leerkrachten, alle leerlingen  
12 juli t/m 22 augustus     zomervakantie  
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 

Kinderwereldnieuws  

Peuterspeelzaal. 
 

We werken binnen de methode Uk & Puk met 

verschillende thema’s. De afgelopen weken hebben 

we gewerkt aan het thema ‘Eten en drinken’. In dit 

thema stond eten centraal. De kinderen ruiken en 

proeven verschillende soorten eten en gaan zelf 

aan de slag als kok.  

We hebben zelfs gestempeld met fruit, dekten samen 

de tafel en de peuters hielpen afwassen. Alle 

bordjes en bekers hebben een kleur, op deze manier 

kwam de kleurenkennis ook aan bod.  

Binnen het thema werden er voor sint maarten hele mooie rupsje nooit genoeg 

lampionnen geknutseld! 

 

Nu gaan we aan de slag met het thema Sinterklaas!  

BSO ‘t Kompas. 
 
De BSO bleef in de herfstsferen. Er zijn uilen gemaakt van bladeren, egels van 

klei, sateprikkers en zonnebloempitjes en een uitstapje naar de kinderboerderij 

kon natuurlijk niet missen.  

Voor bij het thema eten en drinken werden er ook heerlijke cupcakes gebakken 

door de BSO.  

 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinderwereld.info/
https://www.kinderwereld.info/dedemsvaart
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Bijlage 3 
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Bijlage 4   

 
 
 
 


