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Nieuwjaarsmoment  

 
De maandag na de kerstvakantie zijn we gestart met een gezellige bijeenkomst in het 
speellokaal om te vieren dat het nieuwe schooljaar begonnen is. Even met elkaar 
samen een glas heffen om het nieuwe jaar in te luiden. Juf Ilse had een verhaal over 
het schrikkeljaar gehouden. Dit jaar staat er weer eens een 29 februari op de kalender. 
Maar waar komt de schrikkeldag eigenlijk vandaan? De schrikkeldag werd in 46 voor Christus ingevoerd. Dit 
door Julius Caesar. Hij bepaalde dat er eens in de vier jaar een schrikkeldag moest worden ingelast. 

De reden dat er een schrikkeldag ingevoerd ‘moest’ worden, zit hem in het feit dat de aarde 
365 dagen en ongeveer 6 uur nodig heeft om rond de zon te draaien. Ieder kalenderjaar 
duurde daardoor dus 6 uur korter dan het zogenaamde zonnejaar. Caesar bepaalde daarom 
dat er eens in de vier jaar (4×6=24 uur) een schrikkeldag moest worden ingevoerd. Op die 
manier zouden we niet uit de pas gaan lopen. 

De berekening van Caesar was echter niet helemaal volledig. Hierdoor was er in de zestiende eeuw een verschil 
ontstaan van maar liefst tien dagen. Paus Gregorius XIII wilde dat in 1582 herstellen.  Van 4 oktober 1582 ging 
men naar 15 oktober 1582. Om te voorkomen dat er weer zo’n groot verschil zou ontstaan bepaalde de paus dat 
eeuwjaren voortaan geen schrikkeljaar meer zouden zijn, behalve de door 400 deelbare eeuwjaren. Hierdoor was 
1900 geen schrikkeljaar, maar het jaar 2000 wel.Hoewel vrijwel iedereen wel weet wat een Schrikkeldag is, is 
minder bekend waar de naam vandaan komt. Het betekent  ‘lopen met grote passen’. In Engelstalige landen 
wordt de dag ook wel leap day (sprong dag) genoemd. 
 
Na de vakantie, met deze donkere dagen, merken we dat sommige  kinderen moeite hebben om op tijd op 
school te komen. Het zou fijn zijn als iedereen uiterlijk om 8:25 uur op het plein is, dan kunnen we samen de 
ochtend beginnen. 

Even voorstellen: 

Beste ouders (en verzorgers),  

 
Jullie hebben mij dit jaar vast al eens zien rondlopen in de school, dus het 
wordt nodig tijd om mij voor te stellen.  Mijn naam is Rosalie Rozeboom en 
ik ben moeder van een zoon van 4 jaar oud. Sinds de zomervakantie van 
2019 ben ik werkzaam op 't Kompas als onderwijsassistent in de 
onderbouw. In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met dieren en natuur. In 
2017 ben ik gediplomeerd NatuurWijzer geworden en geef ik 
natuureducatie in schoolvakanties op BSO's en campings. Hierdoor ontdekte 
ik dat ik meer voor kinderen wou betekenen. Daarom heb ik mij vorig jaar 
om laten scholen tot onderwijsassistent en ben ik sinds januari 2019 in de 

scholengroep Avereest aan het werk gekomen. Dit doe ik 5 dagen in de week op de Prinses 
Margrietschool en 't Kompas met veel enthousiasme en plezier!  
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Hallo allemaal! 
 
Even voorstellen... Mijn naam is Fiona Rienties, ik ben 37 jaar 
en woon in het mooie dorp Dalen. Met veel plezier werk ik als 
leerkracht in het basisonderwijs. Op dit moment werk ik 4 
dagen, 2 dagen op obs De Eiber: op maandag in groep 6 en op 
woensdag in groep 8 en 2 dagen op ‘t Kompas in groep 3/4. Ik 
ben een groot muziekliefhebber en geef dan ook graag 
muziekles in mijn groepen. Naast m’n werk zing ik met veel 
plezier bij Popkoor Sounds4You in Oosterhesselen. Ook ben ik 
voorzitter van deze vereniging. Als het mooi weer is wandel ik 
graag met mijn hond in het bos. Verder spreek ik in mijn vrije tijd graag met vriendinnen af voor een gezellig 
avondje uit met een lekker hapje en drankje of een leuke middag shoppen.  
 
Ik heb het enorm naar m’n zin op de beide scholen hier in Dedemsvaart en hoop dat ik hier nog lang kan blijven 
werken!  
 
Groetjes,  Fiona 

 

Dag Allemaal, 

Mijn naam is Daniëlle Vlierman en sinds begin november sta ik op 

maandag, dinsdag en woensdag als invaller in groep 3,4. Ik ben 

wat ze noemen een “zij-instromer” Vorig schooljaar en het 

huidige schooljaar tot begin november was ik werkzaam op de 

basisschool in Oud Avereest en stond ik voor groep 4,5,6. Voor 

mijn overstap naar het onderwijs heb ik 23 jaar in de jeugdzorg 

gewerkt als pedagogisch en ambulant werker. Ik ben getrouwd en 

de trotse moeder van een zoon van 18 en een dochter van 14. Je 

vindt mij in de spaarzame vrije tijd die er naast de zorg voor mijn 

gezin, het lesgeven en de studie overblijft vaak bij de plaatselijke 

voetbalvereniging. Als secretaris heb ik zitting in het Dagelijks 

Bestuur en probeer ik als supporter aanwezig te zijn bij de 

wedstrijden van ons eerste elftal en de teams van mijn kinderen. 

Ik wens iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe 

jaar. 

 

Groetjes Daniëlle 

 

 

Dansles groep 5 en 6 

In beweging zijn: voor groep 5 /6 beginnen de danslessen bij dansschool 
Drenth Dance Centers op vrijdagmiddag 24 januari van 13:45 uur tot 
14:30 uur. Half maart is dit afgerond. 
                                                
 We wensen alle kinderen heel veel dansplezier! 
 
 
 

    



Duurzaamheid 

 We scheiden in de klas de afgelopen maand het afval en met elkaar schrikken we ervan 
hoeveel drankkartons en plastic we verzamelen in één week. In groep 5/6 hebben ze met 
elkaar gesproken over hoe we dit in mindering kunnen brengen. Een stukje milieubewust 
zijn met elkaar. Daar hadden ze de oplossing bedacht om in plaats van een pakje drinken 
de drinkbeker mee te nemen naar school. 
 
 Een prachtig initiatief! 

 

Nieuws vanuit de MR 

 
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat dit schooljaar uit de volgende leden:  

 Roy de Waart (personeelsgeleding)  
 Annet Spijkerman (personeelsgeleding)  
 Rijanne ter Velde (oudergeleding)  
 Henny Akkerman (oudergeleding)  

 
Tot nu toe heeft de MR dit schooljaar 2 keer vergaderd. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:  

 Samenstelling MR 
 Ouderbijdrage 
 Personele ontwikkelingen  
 Jaarverslag MR 
 Stand van zaken schooljaarplan  

Verslagen, die zijn goedgekeurd liggen ter inzage in de personeelskamer op tafel. 
 
Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met 1 van de leden van de MR. 

 

Kinderwereldnieuws 

PEUTERSPEELZAAL ‘T KOMPAS. 
  

U wilt het beste voor uw kind. Spelen met leeftijdsgenootjes in een kindvriendelijke 

en professionele omgeving. Een voorbereiding op de basisschool, leren om in 

groepsverband dingen te doen. Dit is wat Kinderwereld u kan bieden bij 

peuterspeelzaal ’t Kompas.  

Peuters van 2 tot 4 worden hier begeleid door goed opgeleide pedagogisch medewerkers 

die de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten houden en bijzonderheden 

signaleren.  Daarnaast is er uiteraard veel ruimte om lekker (buiten) te spelen, 

zingen, knutselen, bouwen, dansen, verkleden en (voor) te lezen. 

 

Op dit moment is het thema naar aanleiding van het boek “De moppereend” begonnen. We 

spreken met elkaar over hoe je samen speelt, hoe je kunt overleggen als je het niet 

met elkaar eens bent en een compromis sluit. We doen mee aan het Nationaal 

Voorleesontbijt op 22 januari. En daarna begint rond februari het thema “Hatsjoe”, 

waarbij ziek zijn en gezondheid centraal staan. 

BSO ’T KOMPAS .                                                           

Bij de buitenschoolse opvang worden kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 opgevangen.  

Nadat iedereen opgehaald is uit school beginnen we rustig aan tafel, luisteren naar 

elkaars verhalen, eten fruit en drinken samen iets.  

  

Daarna is het tijd voor spelen en activiteiten. Van knutselen tot gym en van lezen 

tot buiten spelen. Er zijn bouw-, lees-, spelletjes- en huishoeken.  



  

In de vakanties worden er regelmatig workshops en uitjes georganiseerd.  

  

De buitenschoolse opvang bij Kinderwereld is vrije tijd voor kinderen.  

Er is aandacht, rust en ontspanning. Net als thuis. Dat betekent dus dat je ook even 

lekkers niks mag doen! Activiteiten die aangeboden worden: daar hoef je niet 

verplicht aan mee te doen! Hangen op de bank, liggen in het gras, chillen met je 

BSO-vrienden: het mag allemaal. 

 

Bij de BSO sluiten we aan bij het thema “Winter, de Kerst, oud en nieuw”. We delen 

het lokaal en zorgen samen voor een leuke inrichting passend bij het thema. We laten 

de kinderen ook meedenken over activiteiten om zo van elke BSO middag een feestje te 

maken. 

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 

  

EU- Schoolfruit 

Af en toe komt er een vraag over het schoolfruit binnen. Zo ook de volgende vraag. 
Stel dat mijn kind niet genoeg heeft aan het fruit of de groente, die wordt aangeboden. Of hij/zij heeft dit aanbod 
geproefd, maar lust het echt niet  Hoe kunnen wij (ik, als ouder, en jullie,  als school)   dit dan samen  oplossen? 
 
Over deze vraag hebben we als team nagedacht. De woensdag, donderdag en vrijdag zijn als fruit/groentedagen 
vast gesteld voor dit seizoen. We vinden het prima als u uw kind extra groente of fruit mee geeft naar school. 
Geen koekjes oid. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze altijd bespreken met de leerkracht. 

 

 

Juf Janine 

 

Na een operatie en de daarbij horende herstelperiode 
begint Juf Janine maandag 20 januari in groep 1 en 2.  
Juf Erna heeft haar in die tijd vervangen, fijn dat dit zo 
onderling geregeld kon worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 



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)  
 
 

Agenda  

 
Januari 

 
15                          : bezoek aan de brandweer groep 1 t/m 8 

21                          : Start CITO toetsen 
22                          : Nationaal voorleesontbijt (Kinderwereld)   

                                Voorlezen in alle groepen 
   

Februari 
 

4                            : Groep 3 en 4 hebben klassenbezoek aan de bibliotheek    
                                Studiemiddag/avond  vanaf 16:00 Kindertalentfluisteraar 

10                          : OR en MR vergadering 

17  t/m 21              : Voorjaarsvakantie 
24                          : Studiedag Zorg; alle kinderen zijn vrij 

 
                    De volgende nieuwsbrief verschijnt 13 februari 2020 

 

          
Namens het hele team wens ik u een fijn  weekend! 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 

 

 
 

 

 
 



 

  

Bijlage 3 

Voor de kinderen uit groep 7/8 zijn er nog een paar plaatsen vrij bij de Rots/ water training 

 

 

 

 



 

Bijlage 4 

Over enkele weken starten de eerste groepen alweer. 
  
Maandag 27 januari: Billy Boem in Vroomshoop.  
Dinsdag 25 februari: Piep zei de muis in Hardenberg  
Dinsdag 25 februari: Piep zei de muis in Almelo  
Donderdag 27 februari: Billy Boem in Nijverdal  

 

 

 
 

 


