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Nieuwsbrief 3, 18 november 2019 

 

Ieder kind in de juiste richting  

 
Woensdag  20 november heeft uw kind vrij.  
De leerkrachten van ’t Kompas volgen de eerste bijeenkomst van de cursus 
Kindertalentfluisteraar.  

 

Juf Monique ziek 

U heeft het misschien al gehoord, juf Monique is ziek en zal voor langere tijd 
uit de running zal zijn.  
In de klas gaan we met de kinderen iets leuks voor haar maken. Op de 
maandag, dinsdag en woensdag  komt Daniëlle Vlierman invallen en  voor de 
donderdag en vrijdagochtend gaat Gaby Haandrikman, onze locatie 
coördinator, tot en met 6 december  voor de groep.  Vanaf 12 dec. zal juf Fiona 
Rienties op donderdag en vrijdagochtend in groep 3/4 komen werken.  
 

Ontwikkelgesprekken  

In de week van 25 tot en met 29 november  vinden er ouder-contactgesprekken 
plaats. Hierin wordt de ontwikkeling van uw kind besproken. De uitnodiging 
ontvangt u via de leerkracht. 

 

EU-Fruit 

Deze week (van 12-16 november) krijgen we het eerste fruit/groente geleverd. De levering was helaas verlaat. 
We hebben daarom besloten om de fruitdagen op de woensdag, donderdag en vrijdag te houden. 
Op de woensdag, donderdag en vrijdag hoeft uw kind alleen drinken mee te nemen voor de kleine pauze.  
In de bijlage vindt u een ouderbrief. 
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Invalproblematiek 

 Helaas worden we al weer vroegtijdig geconfronteerd met het tekort aan 
invalleerkrachten. Als een leerkracht zich ziek meldt dan zoeken we 
meteen in onze invalpool naar een mogelijke vervanger. Helaas krijgen we 
de laatste tijd steeds vaker de mededeling dat er geen invallers 
beschikbaar zijn. Dit heeft  te maken met het feit dat het aanbod van 
onderwijskrachten zeer gering is. De problematiek geldt niet alleen voor 
de scholen binnen onderwijsstichting Arcade, maar het is inmiddels een 
landelijk probleem.  

 
Als school vinden we het belangrijk u te blijven informeren. We hebben dit gedaan in onze schoolgids, 
maar ook via dit extra bericht willen we u er op wijzen dat we ons tot het uiterste inspannen om het 
onderwijs te blijven verzorgen. Toch moeten we u er op wijzen dat ook dit schooljaar kinderen 
onverwachts naar huis gestuurd kunnen worden. We zijn ons bewust van de praktische problemen die 
dit in gezinnen met zich mee kan brengen en we hopen met deze tijdige en algemene melding dat 
ouders zich alvast kunnen voorbereiden.  
 
Binnen onze stichting wordt al het mogelijke gedaan om meer geschikte invalskrachten aan te trekken, 
we hopen dat er landelijk ook de nodige maatregelen worden genomen om deze toenemende 
problematiek op te lossen.  
 
Tot slot willen we benadrukken dat het belangrijk is dat u gebruik maakt van de schoolAPP 
(pushmeldingen inschakelen) of de mail regelmatig checkt. In noodsituaties gebruiken we deze 
communicatiemiddelen om u op de hoogte te brengen.  
 
In het geval dat een groep thuis moet blijven, melden we dat uiterlijk tot 7:45 uur. 
Zorg daarom dat we op school altijd de juiste contactgegevens hebben.  
Wachtwoord voor de App kwijt?  
Stuur even een mail naar directie@kompaszie.nl en vermeld daarin om welke groep(en) het gaat. 
 
 

Flessenactie Top 2000 café Dedemsvaart 

De opbrengst van de flessenactie van TOP2000 café in 

Dedemsvaart gaat dit jaar voor de aanpassingen van de 

rolstoelbus van Tim. Tim is een prachtige, schattige kleuter 

van 4. Door een zeer ernstige hersenafwijking en het 

epilepsiesyndroom van West heeft hij echter het 

ontwikkelingsniveau van een baby. De ouders willen 

dolgraag een bus aanpassen, zodat Tim als volwaardig lid 

van de familie mee kan op stap. Hiervoor is veel geld nodig. 

Wilt u helpen om dit doel te halen? Komende  maand 

verzamelen we in lege statiegeldflessen. 

Er staat een container in school  om de lege flessen in te 

verzamelen.  

 

 

Kinderwereldnieuws 

mailto:directie@kompaszie.nl


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 Uk&Puk thema “Dit ben ik” net afgelopen en beginnen we volgende 

week aan een nieuw thema “Reuzen en Kabouters”. In het thema “Reuzen en Kabouters” 

staan de begrippen “groot en klein” centraal. Deze begrippen worden uitgewerkt door 

het thema te starten met een voorleesverhaal over een kabouter en een reus, want 

niet alle kinderen kunnen zich hier iets bij voorstellen. Het knieboekverhaal 

“Kabouter Bim” en de ondersteunende prenten uit de voorleesactiviteiten maken de 

begrippen “reus” en “kabouter” duidelijk. Naar aanleiding van het verhaal gaan de 

kinderen aan de slag met de begrippen “groot” en “klein”.  

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 de UK&Puk thema’s, maar dan wat uitdagender. 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 

  

 

 

 

 

 



Hij komt … 

Sinterklaas is weer in het land. Inmiddels heeft juf Gretha contact gehad met de hoofdpiet en hij heeft beloofd 

dat hij net zoals andere jaren op 5 december ook onze school zal bezoeken. We vinden dit natuurlijk fantastisch! 

In de groepen wordt er inmiddels hard gewerkt om te zorgen dat Sinterklaas het goed naar zijn zin zal hebben bij 

ons op school. Ook de ouderraad en andere hulpouders doen ontzettend hun best om de school in Sinterklaas-

sferen te brengen. Donderdag 5 december zal Sinterklaas onze school bezoeken. Het dringende verzoek om deze 

dag niet eerder dan 8.15 uur op school te komen (voor alle groepen). De kinderen hoeven deze ochtend geen 

eten en drinken mee te nemen. ’s Middags gaan de kinderen gewoon naar school. 

 

Kwink: ouderbrief 2 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Agenda  
 

November: 
20                         : Studiedag cursus Kindertalentfluisteraar 

                               uw kind is vrij 
25                          : Ontwikkelgesprekken (op afspraak) 

26                          : Ontwikkelgesprekken (op afspraak) 
27                          : Ontwikkelgesprekken (op afspraak) 

28                          : Ontwikkelgesprekken (op afspraak) 
28                          : MR vergadering 

 
December: 

5                            : Sinterklaasviering 
19                          : Kerstviering 

20                          : De kerstvakantie begint om 12:00 uur  

 
                    De volgende nieuwsbrief verschijnt 12 december 2019 

 

 

Namens het hele team wens ik u een fijne week! 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 2 
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