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Nieuwsbrief 8, 23 juni 2020 

 

Voortgangsgesprekken, rapport en/of portfolio  
Het is een tijd waarin we de kinderen weinig hebben gezien. We hebben ervaren dat de meeste kinderen goed 
konden omgaan  met de online aangeboden lessen. Momenteel het 50% aanbod van onderwijs op school. We 

merken dat de kinderen genieten van het onderlinge contact. Op 8 juni wordt dit 
doorgetrokken naar de volledige klas in één ruimte. Wel met inachtneming van de 
huidige maatregelen. De CITO afnames zijn verschoven naar september 2020.  
We kiezen er als team voor om een aangepast rapport mee te geven en gesprekken  op 
verzoek van de leerkracht of u als ouder op afspraak te voeren. U kunt dit bij de 
leerkracht aangeven, verdere informatie verloopt via hun.  

 

Groepenverdeling 2020 – 2021 
 Groep 1 en 2 Groep 3 en 4 Groep 5 en 6 Groep 7 en 8 

Maandag Juf Janine Schipper Juf Angelique 
Burrekers 

Juf Elaine Kuik Meester Roy de 
Waart 

Dinsdag Juf Janine Schipper Juf Angelique 
Burrekers 

Juf Annet 
Spijkerman 

Meester Roy de 
Waart 

Woensdag Juf Janine Schipper Juf Angelique 
Burrekers 

Juf Annet 
Spijkerman 

Meester Roy de 
Waart 

Donderdag Juf Erna Naarding Juf Elaine Kuik Juf Annet 
Spijkerman 

Meester Roy de 
Waart 

Vrijdagochtend Juf Erna Naarding Groep 3,  4  
Juf Elaine Kuik 

en 5 Groep 6 7 en 8  
Meester Roy de 
Waart 

Vrijdagmiddag Vrij Vrij Juf Elaine Kuik Meester Roy de 
Waart 

 
Sportservice Hardenberg verzorgt net als afgelopen jaar de gymlessen op de vrijdagochtend om de week. 

 

 

Samenwerking  
Arcade en Kinderwereld organiseren VIP-momenten 
 
Deze VIP momenten zijn tijdelijk gestopt. Zodra het mogelijk is om deze momenten te herstarten, 
wordt dit met u gecommuniceerd. 
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’t Kompas 
De Tjalk 2 
7701 LP Dedemsvaart 
Tel: 0523 - 613286 
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Even voorstellen  
 
Wij, Ellen Huizinga en Lucienne Sipma, zijn komend schooljaar de intern begeleiders op OBS ’t Kompas. Ellen heeft 
inmiddels 15 jaar ervaring als intern begeleider. Daarvoor is ze werkzaam geweest als leerkracht in de groepen 1 
en 2 en 5 en 6. Ellen is ook locatiecoördinator op OBS Oud Avereest. Lucienne heeft 23 jaar als groepsleerkracht 
in de groepen 1 t/m 8 gewerkt en is sinds 2018 werkzaam als intern begeleider op OBS de Eiber & ODS Prinses 
Margriet. 
 
Ellen is woonachtig in Hardenberg, samen met haar man en hond. Lucienne woont in Coevorden, samen met man 
en 3 kinderen. Ellen en Lucienne hebben ruim 10 jaar samengewerkt op OBS Buitenvree in Coevorden en we 
vinden het ook erg leuk om deze samenwerking voort te zetten op ’t Kompas. Ons doel is om met elkaar te 
werken aan optimale zorg en ondersteuning voor alle kinderen. We staan klaar voor alle vragen en u kunt altijd 
bij ons ‘aankloppen’ voor informatie of een gesprek. 
 
Alvast een hele fijne zomervakantie gewenst en tot ziens in het nieuwe schooljaar. 

                          
Hartelijke groet van Lucienne en Ellen 

 

Kinderwereldnieuws 

Peuterspeelzaal 
We werken binnen de methode Uk & Puk met verschillende thema’s. De komende weken werken we 
met het thema ‘Ik ben Kunstenaar’. Alles in dit thema staat in het teken van kunst. Het gaat om het 
ontdekken van kunst en de eigen creativiteit van de kinderen. Creativiteit doet een beroep op de 
zintuigen en bij uitvoering van een creatieve uiting doet het een 
beroep op de motoriek. Ook doet het een beroep op de sociaal-
emotionele ontwikkeling: ik vind mooi wat ik mooi vind. Bij kunst mag 
dat!  
De kinderen verkennen materialen, kleuren en vormen. Het thema ‘Ik 
ben Kunstenaar’ sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Het 
ontdekken van en de verwondering voor de omgeving is daarbij een 
belangrijk aspect. Dit thema start bij de kinderen zelf: hoe zie ik eruit, 
hoe kan ik bewegen en stilstaan als een standbeeld, welke houdingen 
kan ik aannemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



BSO ’t Kompas 

Bij de BSO zijn we gestart met het thema ‘Kunst’. We zijn begonnen met het maken van een mooie 
raamschildering en gingen aan de slag met strijkkralen. De komende weken zullen we lekker creatief aan 
de slag gaan met verf, kapla, tijdschriften etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

Taal -en leesontwikkeling 
De kinderen uit de groepen 3 en 4 krijgen een leesboek van school mee om in de zomervakantie thuis in 

te lezen. 

 

Met de zomervakantie voor de deur hebben we vanuit de bibliotheek een aantal tips voor Zomerlezen 

oftewel Vakantielezen om door te geven.  

Lezen in de zomervakantie is super-goed voor álle kinderen! Het is leuk & nuttig, want als je leest 

voorkom je een leesdip. Bij een leesdip groei je niet in je leesontwikkeling of ga je zelfs achteruit.  

Kinderen die in de vakantie blijven lezen, gaan vaak vooruit in leesniveau! 

 

De Bibliotheek: 'gewone' boeken, e-books of luisterboeken te leen. 

Kinderen kunnen tijdens de vakantie terecht in de bibliotheek. Voor de actuele openingstijden is het 

goed om de website te raadplegen, want niet alle bibliotheken blijven open en de openingstijden zijn nog 

aangepast ivm de corona-maatregelen. www.bibliotheekhardenberg.nl  

Voor (peuters en) kleuters is in corona-tijd de Digitale Voorleestas gemaakt, maar de digitale 

prentenboeken met liedjes en spelletjes zijn ook leuk voor in de 

vakantie:  https://www.bibliotheekhardenberg.nl/ontdek-de-bieb/detail/805-

digitale-voorleestas   

Misschien hebben de leerlingen ook de online-bibliotheek ontdekt. Zie 

www.jeugdbibliotheek.nl voor tips voor online en 'gewone' boeken. 

Per thema worden lees- en informatieboeken genoemd, zodat je thuis al kunt 

kiezen wat je graag wilt lezen.  

Goed om te weten: een bibliotheekpas voor kinderen (tot 16 jaar) is gratis! 

Per 1 juli opent ook de Vakantiebieb, een app met e-books en luisterboeken. 

Daar kun je gratis gebruik van maken, ook als je geen lid bent van de 

bibliotheek. www.vakantiebieb.nl  

 

 

 

 

http://www.bibliotheekhardenberg.nl/
https://www.bibliotheekhardenberg.nl/ontdek-de-bieb/detail/805-digitale-voorleestas
https://www.bibliotheekhardenberg.nl/ontdek-de-bieb/detail/805-digitale-voorleestas
http://www.jeugdbibliotheek.nl/
http://www.vakantiebieb.nl/


Schoolreis 
De schoolreis voor de groepen 3 tot en met 6 gaat dit jaar helaas niet door. We konden gelukkig in goed 
overleg met Gebotours de schoolreis doorschuiven naar volgend jaar. 
Er is samen met de penningmeester en de MR besproken hoe we de financiële kant van het verhaal 
gaan oplossen. We reserveren het reeds betaalde geld voor komend seizoen en passen de bijdrage voor 
komend jaar aan. 
 

Vakantierooster en studiedagen 

 
maandag 1 maart Studiedag Zorg; de kinderen zijn vandaag vrij 
woensdag 23 juni Studiedag overdracht; de kinderen zijn vandaag vrij 

 

Kalender 

We zijn druk bezig met de laatste hand aan de planning voor volgend schooljaar. 
Volgende week ontvangt u een mail met de activiteiten en belangrijke data tot 
aan de herfstvakantie. 

 

 

Schoolfotograaf Backx Positief 
Het bezoek van de schoolfotograaf is door alle omstandigheden verzet naar komend schooljaar.  
De fotograaf komt op woensdag 20 mei 2021 bij ons op school. 
Er is een heel protocol waaraan zij moeten voldoen. De fotograaf blijft op gepaste afstand en er wordt 
van de portretfoto’s een groepssamenstelling gemaakt ipv de groepsfoto. Rond deze datum ontvangt u 
meer informatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Gaby Haandrikman)  
 

Eikenprocessierups 
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De volgende nieuwsbrief verschijnt eind augustus 2020 
 

        
Namens het hele team wens ik u een fijn  weekend! 
 
 

 

 

 

 


