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Nieuwsbrief 7, 12 maart 2020 

 

Schoolontwikkeling  

We zijn een gecertificeerd Kindertalentfluisteraar-school. Het team heeft de cursus met succes afgerond! 

 
 

Kijkmomenten  

Volgende week staat er voor alle groepen de Kijkweek gepland. Dit organiseren we die week op de dinsdag, 
woensdag en donderdag. We willen u als ouders graag willen betrekken bij ons onderwijs en u willen laten zien 

hoe zaken werken op school. We kunnen daar van alles over vertellen tijdens de 
informatieavond, maar het zelf zien en wellicht een beetje ondervinden, zegt zoveel meer dan 
er alleen maar iets over horen. We zien u graag! 

 

 

Samenwerking Arcade en Kinderwereld  

VIP staat bij de scholen van Onderwijsstichting Arcade voor Very Important Peuter. De 
komende maanden zullen peuters in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar als echte VIP worden 
behandeld. Dit gebeurt in samenwerking met Kinderopvangorganisatie Kinderwereld. Te 
beginnen op de openbare scholen in Hardenberg, Dedemsvaart en Balkbrug. 

Elke maand worden peuters en hun ouders uitgenodigd om aan een leuke activiteit te 
deel te nemen bij een school in de buurt. In Dedemsvaart treden OBS ’t Kompas en OBS 
De Eiber als gastschool op en in Balkbrug geldt hetzelfde voor ODS Prinses Margriet en 
OBS Oud-Avereest. ‘De activiteiten zijn gevarieerd’, vertelt Dion Veurink namens 
Kinderwereld. ‘De ene keer gaan we bewegen en muziek maken, de andere keer dansen 
of een sensory bag knutselen. Daarnaast kunnen de VIP’s hun ‘Nijntje Beweegdiploma’ 
halen. Natuurlijk wordt er ook voorgelezen door onze pedagogisch medewerkers.’  
 
Ouders kunnen op deze manier kennismaken met de scholen en onze organisatie, die inmiddels in de gemeente 
Hardenberg locaties heeft in Dedemsvaart, Hardenberg en Balkbrug. Alles is geheel vrijblijvend en gratis. Op de 
website van Kinderwereld, www.kinderwereld.info, en www.onderwijsstichtingarcade.nl/VIP staan de data en 
tijden van de VIP-uurtjes op de diverse scholen.  
 
 
 
 

Openbare basisschool ’t Kompas 

schooljaar 2019-2020  
                                        

’t Kompas 
De Tjalk 2 
7701 LP Dedemsvaart 
Tel: 0523 - 613286 
e-mail: info@kompaszie.nl 
website: www.kompaszie.nl
  

http://www.kinderwereld.info/?fbclid=IwAR1NVPtpKz70e3eZCaZuNZqrvhRNYXQiTrqveVU6m58EcNFHlzkjNUavJbk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.onderwijsstichtingarcade.nl%2FVIP%3Ffbclid%3DIwAR0uMjiLMhwLfy9OO4Mr6aL2tKKci7UM2ZM7eh1euoZ5qMRvy9R3ay1hEQg&h=AT3od0bJWZuvWwnEivAps2xt400DoiLsiSrnWkPv_tgC8wqsxyEIevVJWNDtG2E0EroJuclkS9ghRMNB9BsCIjOxz8RDRikq-ZRLIC5L7xC9jwfdHlOFQlja1F_zaXxF2_8EocG2RaX6CVe7L2ZU4DZbnJPc9xmgKsjLXoxHOrXzFDE0b5VQCoM6Rmdk4Vb8xb3MaEDhF0TDuOutUVE7iwJAHT5r5X2-bQLqH_IfJbwKW6aFodVgp4OzWuoYbMY_4s6uuAg00X17NjXApoZUG9dIe8pO1CyTIJlsYlDtneNw91lCjmlg5U9viLEGwPOpbjnylJwZyEX8mbjM60ixjXz7gC39VSUBb2DN4ZFvkV20Gvq7VdJCLz7H7qVhbkLsma5GqtzFDt07ZW0e5W38AJIoZUrhgt1szowJ_rq6Otkn4SYe0OFv4SQD9ql8byiMJtzbnxTUqijrdbr7tTe_udaWngBLbGXYqpeys5Ye9m2TkpXxcrgq6lRugiyg-euq3WjFWsoyrFA-8m6wS0UwsAHawXgN_Pyz5aLEZqV2l7oPRiWX2a0MWPfIP57hk-2bMtMA8E8d67TTHFJTI1zLao0_4MPhFuSsqqxriZnNr6W6hT9mjzbvCM1cIO-y_XR5F8cdT933YKtYsFm0VlhzeaE


 

Hulp gevraagd bij de markt thema Kunst 

 
 Vrijdag 20 maart van 16.30 tot 19.30 sluiten wij de kunstweken, 
die na de voorjaarsvakantie gaan beginnen, af. 
Deze avond bent u van harte uitgenodigd om te komen kijken 
op school en mee te doen met de diverse activiteiten.  
 
In de klaslokalen kunt u presentaties en kunstwerken terugvinden 
en kunt u ook leuke en originele werkjes kopen die gemaakt zijn 
door onze leerlingen.  

 
Er zijn een aantal standjes ingericht met heerlijke hapjes en drankjes en ook is het rad van fortuin weer van de 
partij. 
 
Voor de kinderen is er een spelletjeskaart te koop waarmee in de diverse lokalen leuke spelletjes en activiteiten 
gedaan kunnen worden. 
 
 
Om van de avond een groot succes te maken vragen wij u als ouders om ons te helpen. Zo zijn wij (OR en team) 
op zoek naar: 

 Ouders die willen helpen bij het bemannen van de standjes 

 Sponsoren 

 Ouders die een cake of taart willen bakken. 

 Bistro-setjes 
Mocht u ons kunnen helpen heel graag. Opgave bij juf Angelique of  juf Janine 

 

Nieuws vanuit de GGD  

Van de website opvoeden.nl; mediaopvoeding is onderstaande link interessant: 

https://www.youtube.com/watch?v=fpwkVvYXCpI 

 

Er wordt veel gesproken over het coronavirus. De GGD IJsselland en het RIVM 

bieden veel informatie. 

Via deze weg wil ik jullie de sites doorgeven, waar de actuele informatie op staat. 

 

Informatie voor scholen en kinderdagverblijven op de website van de GGD IJsselland: 

https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/nieuws/item/article/informatie-voor-scholen-en-kinderopvang-

over-het-coronavirus/ 

 

Vragen kunnen gesteld worden aan de afdeling Infectieziektebestrijding via 038-4281656 of via het 

contactformulier: 

https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/contact/contact-afdeling-infectieziektebestrijding/ 

 

Veel gestelde vragen over het coronavirus op site van RIVM 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Situatie%20in%20Nederland 

 

Week van Techniek - bedrijfsbezoek 

We zoeken nog enthousiaste ouders die ons kunnen helpen om alle leerlingen uit groep 7 & 8 te vervoeren/ 
begeleiden op maandag 23 maart. Kunt u helpen, geef dit even door aan meester Roy. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fpwkVvYXCpI
https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/nieuws/item/article/informatie-voor-scholen-en-kinderopvang-over-het-coronavirus/
https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/nieuws/item/article/informatie-voor-scholen-en-kinderopvang-over-het-coronavirus/
https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/contact/contact-afdeling-infectieziektebestrijding/
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Situatie%20in%20Nederland


 

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. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



Schoolreis 

De schoolreis voor de groepen 3 tot en met 6 gaat dit jaar naar Attractiepark Drouwenerzand. 
Op 23 juni vertrekt de bus bij school vandaan om 9:00 uur en zijn we om 16:00 uur terug. 
… een kleine impressie: 

 

Denkt u aan het overmaken van de bijdrage om dit mogelijk te maken? Alvast bedankt! 
 

Hulp gezocht bij afname Verkeersexamen 

Op dinsdag 31 maart 2020 vindt het VVN theoretisch 
Verkeersexamen plaats. In de week daarna, op woensdag 8 april 
stappen de leerlingen ook op de fiets voor het VVN praktisch 
Verkeersexamen. Er zijn wel 200.000 leerlingen van groep 7 en/of 
8 die hun verkeerskennis en -vaardigheden toetsen. Via deze link 
kunnen leerlingen oefenen https://examen.vvn.nl/ 
 
We zoeken nog een enthousiaste ouder die ons kan helpen bij 
het praktische examen op 8 april (van 8:45 – 12:00 uur), zonder u 

hebben we helaas te weinig assistentie en kan het examen niet plaatsvinden. U kunt zich melden bij meester Roy. 

 

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)  
 

https://examen.vvn.nl/
mailto:directie@kompaszie.nl


 

Agenda  
 

Maart 
9 – 13 

17,18,19 
17, 18 

20 
23 

25 
31 

 
April 

7 

8 
8 

9 
10 t/m 13 

17 
22 

25 april t/m 
10 mei 

 
  

 
Voortgangsgesprekken   

Kijkmomenten in de klas 
Voortgangsgesprekken groep 3 & 4 

Markt Kunst van 16:30 uur tot 19:30 uur 
Bedrijfsbezoek week van de Techniek 

Peuterochtend (VIP) op de Eiber 
Theoretisch Verkeersexamen groep 7 

 
 

Buitenlesdag 

Voetbaltoernooi groep 7 & 8 (reservedatum 15 april) 
Praktisch verkeersexamen 

Paasactiviteiten 
Paasweekend, de kinderen zijn vrij 

Koningsspelen/ sportdag 
Peuterochtend ‘t Kompas 

Meivakantie      
 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt 16 april 2020 

 

        
Namens het hele team wens ik u een fijn  weekend! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 1 
  

 
Dedemsvaart, 12 maart 2020 

 
 

Onderwerp: Coronavirus 

 
 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

Dit weekend werd bekend dat een leerling van de Willibrordusschool en een leerling van De Nieuwe Veste uit 

Coevorden besmet zijn met het coronavirus. Beide leerlingen zitten nu in thuisisolatie en komen voorlopig niet 

naar hun scholen. 

 
Betekent dit ook iets voor uw kind? 

In de eerste plaats volgen de Arcadescholen de richtlijnen van het RIVM en de GGD en proberen we ouders van 

de scholen zo goed mogelijk te informeren.  

Of uw kind in contact is geweest met het virus is wellicht moeilijk te achterhalen. Daarbij hoeft het nog niet te 

betekenen dat het virus ook is overgedragen. 

Het coronavirus verspreidt zich voornamelijk via de lucht door hoesten en niezen naar personen die zich op een 

afstand van maximaal 2 meter bevinden van een ziek persoon. 

Mensen die in contact zijn geweest met het coronavirus kunnen tot 14 dagen daarna nog ziek worden (o.a. 

verkoudheidsklachten, koorts hoger dan 38°C, hoesten en/of benauwdheid). Om op tijd te kunnen ontdekken of 

uw kind misschien besmet is, is het belangrijk om de gezondheid van uw kind voor een periode van 14 dagen 

goed in de gaten te houden. 

Op dit moment adviseert de GGD om kinderen met verkoudheidsverschijnselen, die mogelijk in contact zijn 

geweest met een besmet persoon, voorlopig thuis te laten.  

Wie geen klachten heeft, kan naar school. Wel adviseren we de algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen, 

zoals te vinden op de website van het RIVM en onderaan deze brief. 

 
Wat te doen bij klachten? 

Wanneer uw kind de komende 14 dagen gezondheidsklachten krijgt, is het belangrijk dat uw kind thuisblijft en u 

dit doorgeeft aan GGD IJsselland 038-4281656, afdeling Infectieziektebestrijding. De GGD zal de klachten met u 

doornemen en beoordelen of uw kind getest moet worden op het coronavirus. 

Wordt uw kind ernstig ziek en is hulp nodig van een arts? Bel dan naar de huisarts. Kondig het altijd aan als u naar 

de huisarts of het ziekenhuis gaat. Ga niet zelf naar een ziekenhuis, huisarts of huisartsenpost. 

 
Wat doet de GGD? 

Naar aanleiding van een besmetting voert de GGD een contactonderzoek uit. Daarbij wordt bekeken wanneer 

iemand ziek is geworden en met wie er contact is geweest. Op basis van het contactonderzoek wordt een risico-

inschatting gemaakt en wordt gekeken of ook andere personen onderzocht moeten worden. Zo’n onderzoek is 

alleen zinvol wanneer er sprake is van symptomen (verkoudheidsklachten, koorts boven 38°C, hoesten, 

kortademigheid). 

 

 



Erover praten met uw kind 

 Het is belangrijk om met uw kind te praten over het coronavirus. Uw kind is gebaat bij een ouder die rust 

uitstraalt. Vertel dat enkele leerlingen in Coevorden het coronavirus hebben en dat deze leerlingen nu 

thuisblijven. 

 Houd het bij de feiten zoals die door de GGD en het RIVM gedeeld worden. 

 Als uw kind vragen stelt waar u geen antwoord op heeft, kunt u dat gewoon zeggen. 

 Relativeer: leg uit dat het virus, net als de griep, in de meeste gevallen vanzelf weer over gaat. 

 Leg uit dat mensen van de GGD, die veel verstand hebben van ziekten, zoals griep, ervoor zorgen dat het 

virus niet snel verder verspreidt. 

 Kijk samen met uw kind naar het (Jeugd)journaal. Ga in op vragen en antwoorden van uw kind. Praat er 

open en rustig over. 

 
Meer informatie? 

Actuele informatie over het coronavirus vindt u op de website van de GGD IJsselland 

(https://www.ggdijsselland.nl/) en de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/) of bekijk de vragen en 

antwoorden van het RIVM. Voor overige vragen, bel dan het landelijk informatienummer over het coronavirus: 

0800-1351 of bel met GGD IJsselland 038-4281428 (bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur). 

 
Maatregelen 

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: 

 Was je handen regelmatig 

 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

 Gebruik papieren zakdoekjes 

 Geen handen schudden 

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd 

belangrijk om deze op te volgen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het team van obs ‘t Kompas, 

 

Gretha Vleems 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ggdijsselland.nl/
https://www.rivm.nl/
https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen


Bijlage 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  



Bijlage 3 

 

 

 

 

 



Bijlage 4 
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Bijlage 6 

  

 
 
 
 
 
 
 
 


