
 

   

 
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

 
Nieuwsbrief 5, schooljaar 2018-2019 

Januari 

 
 

Namens het team van obs ‘t Kompas 
wensen we iedereen een sprankelend 2019 toe!!! 

 

 

 
 

Even voorstellen; Scholengroep Avereest 
Onze scholengroep bestaat sinds vorig schooljaar uit vier basisscholen; ods Prinses 

Margriet in Balkbrug, obs Oud Avereest in Oud Avereest, obs De Eiber en obs ’t Kompas in 
Dedemsvaart. 
Verdeeld over de vier locaties gaan er ongeveer 370 kinderen naar school en werken er 40 

collega’s.                                      
Sinds januari 2019  heeft onze scholengroep een managementteam bestaande uit 3 

personen; Gretha Vleems (directeur), Ilse ter Horst (directeur) en Monique Finke (locatie 
coördinator). Ilse en Gretha zijn werkzaam op alle locaties en Monique haar taken 
beperken zich tot ods Prinses Margriet. Ondanks dat Gretha en Ilse op alle 4 scholen 

werkzaam zijn, hebben zij wel de verantwoordelijkheid voor de scholen verdeeld. Gretha 
Vleems is eindverantwoordelijk voor obs ’t Kompas. Dat houdt o.a. in dat zij daar het 

aanspreekpunt is voor de MR, kennismakingsgesprekken doet met nieuwe ouders, de mail 
beantwoord, etc. 
Daarnaast beschikt onze scholengroep twee dagen over een administratieve kracht; 

Cobie Meiringh. 
 

 
Even voorstellen; Gretha Vleems 
Wellicht heeft u mij al veel vaker gezien op school, maar tot op  

heden was dat een beetje op de achtergrond. Daarom maak  ik 
graag van de gelegenheid gebruik om mijzelf aan u voor te  

stellen.  
Mijn naam is Gretha Vleems, ben 40 jaar en woonachtig in  
het prachtige, Drentse Dalen. Daar woon ik met mijn  

man Marcel en onze twee jongens, Tim van 10 en Ruben van 6 jaar oud.  
Sinds drie jaar  ben ik als directeur werkzaam op ods Prinses Margriet (daltonschool) in 

Balkbrug. 
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Voordat ik kwam werken in deze omgeving, werkte ik in Coevorden op  
obs Buitenvree. Nadat ik daar 8½ jaar als directeur werkzaam was geweest vond ik het tijd 

voor een nieuwe uitdaging. En die heb ik absoluut gevonden in onze scholengroep.  
Dat mijn baan een duobaan is, samen met Ilse, vind ik erg plezierig. Ilse en ik kennen 
elkaar al vanaf de tijd dat we beiden werkzaam waren op obs Buitenvree.  Daarnaast vind 

ik het erg fijn dat zij vanaf de start van onze scholengroep betrokken is bij deze 
organisatieverandering.  

Ik heb er alle vertrouwen in dat wij, samen met alle collega’s, goed, en nog beter, 
onderwijs blijven verzorgen op obs ’t Kompas. 
Ik kijk er naar uit u de komende tijd te ontmoeten en te (beter te) leren kennen. 

 
 

Cito 
Ieder schooljaar in januari is het de periode om Cito-toetsen af te nemen. Dat doen we 
uiteraard ook dit schooljaar weer. We noemen dit de Midden-toetsen (halverwege het 

schooljaar). In groep 3 t/m 8 nemen we vanaf de week van 21 januari de toetsen af, 
zoveel mogelijk op dinsdag, woensdag en donderdag. 

In tegenstelling tot andere jaren hebben we besloten om geen Cito-toetsen meer af te 
nemen in de groep 1 en 2. De ontwikkeling van kleuters verloopt altijd met sprongen (nog 
niet geleidelijk), daarmee is een kleutertoets écht een momentopname. Daarnaast zijn wij 

van mening dat het afnemen van een toets op papier helemaal niet past bij de 
kleuterontwikkeling. We hebben een goed observatie- en registratiesysteem waarmee we 

de ontwikkeling van ieder individueel kind goed kunnen volgen. Indien nodig (bijv. bij 
twijfel over de ontwikkeling op een bepaald gebied) kunnen we er in individuele gevallen 
voor kiezen om toch een Cito-toets af te nemen. 

We blijven wel, net als andere jaren, het protocol leesproblemen afnemen. Deze wordt 1 op 
1 afgenomen bij alle kinderen en is een signaleringstoets. Dit doen we om een beeld te 

krijgen of de voorwaarden voor het leren lezen in voldoende mate aanwezig zijn. Mochten 
hier bijzonderheden uitkomen, dan kunnen we daar tijdens de kleuterperiode al goed op 

inspelen. 
 

Flessenactie  

ONGELOOFLIJK wat zijn alle leerlingen van alle basis scholen Dedemsvaart weer goed bezig 
geweest. 
Vandaag (20-12-2018) zijn de zakken met flessen opgehaald, wat een geweldig gezicht al 

die grote zakken bij elkaar. 
Na de telling kwamen we iets over de 800 flessen. .Dit geeft een geweldig bedrag aan 

statiegeld van maar liefst € 200,=. 
De winnende school, die in verhouding met het aantal leerlingen, gewonnen heeft is: 

Chr. Daltonschool GROEN 

 
Van harte gefeliciteerd namens ons team. 

Nogmaals dank voor deze mooie inspanning van de kinderen. 
 
Met vriendelijke groet, 

  
team TOP2000 café Dedemsvaart 

   

 
Kinderopvang Kinderwereld (BSO) 
Sinds 3 september 2018 is er een locatie van Kinderwereld gevestigd in een lokaal van ‘t 

Kompas. Op deze locatie biedt Kinderwereld peuteropvang aan op dinsdagochtend en 
donderdagochtend van 8:30 tot 12:00 uur. Er zijn nog 16 plekken beschikbaar. Vanaf 

januari 2019 is er subsidie van de gemeente beschikbaar, en kunnen ook peuters komen 
waarvan ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (waarvan 1 ouder 

niet werkt, of een studie volgt bijvoorbeeld). Ook wordt er dagelijks voorschoolse en 
naschoolse opvang aangeboden. De openingstijden zijn van 7:00 uur tot 19:00 uur. Meer 
informatie kunt u vinden op www.kinderwereld.info en voor vragen kunt u bellen naar ons 

hoofdkantoor 0524-524445. Een informatiepakket is op school verkrijgbaar. 

http://www.kinderwereld.info/


 
Aanmelding leerlingen 

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. 

 
Arcade bestaat 10 jaar 
Onderwijsstichting Arcade ontstond in 2009 uit een fusie tussen het toenmalige Coevonder 

(openbaar onderwijs gemeente Coevorden) en OPO Hardenberg. Arcade bestaat dus tien 
jaar en daarom kregen de kinderen afgelopen maandag een mooie mok en was er voor het 

team een heerlijke taart.  
Onderwijsstichting Arcade verzorgt het openbaar onderwijs op 28 basisscholen in de 
gemeenten Hardenberg en Coevorden.  

 
 
 

Agenda  
 

Januari 
15                  juf Angelique jarig 
Week 4 + 5     Cito-toetsen groep 3 t/m 8 

23                  Start Nationale voorleesdagen 
27                  juf Gretha Boelens jarig 

 
Februari 

4                   MR-vergadering 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 7 februari 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  


