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Schoolontwikkeling  
Inmiddels zijn door bijna alle kinderen de toetsen afgerond. Op de studiedag zorg 
(maandag 24 februari) richten alle leerkrachten zich op het analyseren van de Cito-
toetsen. We gaan bekijken hoe de groepen, en de kinderen individueel, de toetsen 
hebben gemaakt. Aan de hand van een dergelijke analyse bepaalt de leerkracht, 
samen met de intern begeleider (IB-er), wat het kind of de groep nodig heeft voor 
de komende periode. Uitgangspunt is dat we er naar streven dat alle kinderen zich 
in positieve zin ontwikkelen; of een kind nu een I of een V scoort is van 
ondergeschikt belang. Een kind ontwikkelt zich wanneer het op zijn of haar eigen 
niveau een stijgende lijn laat zien. Leerkrachten reflecteren in deze analyse ook op 
hun eigen handelen. Wat heb ik de afgelopen periode gedaan waardoor deze 
scores zijn gehaald en wat moet ik de komende periode handhaven of aanpassen? 
We beschrijven dit soort analyses allemaal in een didactisch zorgoverzicht en een 

daarbij behorende groepsanalyse. 

 

In de week van 9 maart zijn er ontwikkelgesprekken waarin we u en uw kind op de hoogte brengen van de 

behaalde scores. Een uitnodiging hiervoor kunt u binnenkort verwachten. 

 

Samenwerking 

Arcade en Kinderwereld organiseren VIP-momenten 

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 Hardenberg zijn 
dat OBS De Kern, OBS ’t Spectrum, OBS Baalder en OJS Het Palet. 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.’ 
 
Ook is er nog een andere bijkomstigheid. ‘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.  
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Dat betekent dat ouders die vooral interesse hebben in een leuke activiteit voor hun kind zich gewoon kunnen 
aanmelden. Voor koffie en thee wordt gezorgd.’ 
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. De eerste start al begin februari. 
In de gemeente Coevorden wordt in een latere fase gestart met dit nieuwe peuteraanbod. 

 

Voorjaarsvakantie:  
 
Uw kind is vrij  in de voorjaarsvakantie en op de aansluitende studiedag Zorg. 
Deze vakantie start op maandag 17 februari en eindigt op maandag 24 
februari. We wensen u een hele fijne vakantie en zien graag uw kind(eren) op 
dinsdag 25 februari op school terug. 

 

 

Schrijver op bezoek 
 
Annemarie Bon komt bij groep 3 & 4 op bezoek 
Dinsdag 25 februari van 13:15 uur tot 14:15 uur. 

 

 

Kindertalentfluisteraar 
 
Een kindertalentenfluisteraar is iemand die het erg leuk 
vindt om talentgesprekken te voeren met kinderen. 
Zo’n gesprek zorgt ervoor: 

• Dat kinderen hun eigen talenten onder 
woorden kunnen brengen zodat zij meer 
veerkracht en weerbaarheid ontwikkelen. 

• Dat kinderen zich bewust worden dat talent niet gaat over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar 
dat het juist gaat over activiteiten die je leuk vindt, die je voldoening geven, en die maken dat de tijd 
vliegt 

• Dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen aan de hand van o.a. het materiaal dat 
we hebben ontwikkeld om op zo’n manier bij te dragen tot een positief zelfbeeld, meer veerkracht en 
weerbaarheid 

Zo kan elk kind beter omgaan met de uitdagingen die op hun pad liggen 

Donderdag 27 februari wordt de cursus Kindertalent-fluisteraar afgerond  door de leerkrachten van onze school. 
Hierna mogen we ons een kindertalent-fluisteraar-school noemen en daar zijn we trots op. 

 

Rapportfolio 
We zijn als team bezig om het rapport/ontwikkelverslag  in de portfoliomap een nieuwe vorm te geven.  
Hierbij is het voor ons belangrijk om ervoor te zorgen dat het een duidelijk verslag wordt, waarbij we uw kind 
kunnen beschrijven zoals we hem/haar op school ervaren. Ook is er ruimte voor uw kind om voor een deel 
zijn/haar eigen mening te geven. 
 
We zijn benieuwd naar uw bevindingen als ouder/lezer. U mag dit mailen naar directie@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
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Wij gaan meedoen aan de Kunstweken! 
 

Beste ouders / verzorgers, 

Binnenkort gaat onze school meedoen met een bijzonder project beeldende vorming:  

DE KUNSTWEKEN. Doel is ieder kind op eigen niveau te inspireren tot het maken van een echt 

kunstwerk. Dat doen we door hen kennis te laten maken met wereldbefaamde artiesten en hun werk.  

Tijdens DE KUNSTWEKEN is ieder kind een echte kunstenaar.  

Om dat trotse gevoel te versterken ontvangen alle deelnemertjes gratis een gedrukte kaart van hun 

eigen werk. Helemaal uniek is dat ze ook een persoonlijk museum op internet krijgen waarvoor ze zelf 

(met enige hulp van u) familie en vrienden mogen uitnodigen. Uiteraard ontbreekt een museumshop niet; 

hier kunnen leuke aandenkens worden besteld met de tekening van uw kunstenaartje. Net als Van Gogh 

je eigen schilderij op een mok of placemat; hoe bijzonder is dat!?  

Per twee klassen speelt steeds één kunstenaar de hoofdrol tijdens DE KUNSTWEKEN. Voor 1 en 2 is dat 

Kandinsky, voor 3 en 4 Keith Haring, voor 5 en 6 Miró en voor 7 en 8 Picasso. Nadat de kinderen met 

“hun” kunstenaar hebben kennisgemaakt gaan ze in de tekenles lekker zelf aan de slag aan de hand van 

een uitdagende opdracht.  

Gegarandeerd dat ook uw kind zichzelf en u weet te verrassen met prachtwerk. We houden u op de 

hoogte!  

Met creatieve groeten, 

Team en kinderen OBS ’t Kompas 

 

 

 
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 

 

  



Taalfeest 
 
Taalfeesten zijn bedoeld om kinderen te laten ervaren hoe je op verschillende manieren kunt genieten van 
(prenten)boeken, versjes, verhalen en het spelen met taal en fantasie. Bij een taalfeest luisteren kinderen niet 
alleen, maar worden ze ook uitgedaagd om goed naar de platen in het boek te kijken, te bedenken wat je 
allemaal met een tak kunt doen, te tekenen en met poppen te spelen in bijvoorbeeld een verhaal van Kikker. 
Verschillende vormen van spelen met taal en bezig zijn met boeken passeren de revue.  
 
De organisatie en uitvoering wordt verzorgd door de Bibliotheek. Er is een samenwerking met de scholen en de 
Kinderopvang. Het thema dit jaar is voor peuters en kleuters ‘Spelen en Vriendjes’. Ouders doen mee met de 
Taalfeesten door de verschillende spellen in een circuit van 5 opdrachten te begeleiden. Op deze manier is het 
een feest voor kinderen, ouders, scholen en kinderopvang. Het taalfeest is verzet naar dinsdag  31 maart. 

 

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. 

 

Als afsluiter van het thema ‘de voorleesdagen’ zijn wij met de peuters naar de 

kinderboerderij geweest.  

We zagen de moppereend, het varken en nog heel veel andere dieren! Binnen mochten we 

de konijnen aaien en konden we lekker spelen.  

Het regende een beetje maar dat mocht de pret niet drukken, capuchon op en lekker 

naar buiten om de dieren te voeren! 

 

Het was een gezellige en leerzame ochtend voor de peuters.  

     
 

Het lokaal van Kinderwereld is inmiddels omgetoverd in een ziekenhuis met 

wachtruimte. We werken de komende weken met thema 'Hatsjoe!'. 

 
 
 
 
 



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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kwink ouderbrief  

 



SchoolApp 

 
 



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  
 

 
Februari 

 
10                          : OR en MR vergadering 

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

25                          : Schrijfster op bezoek in groep 3 & 4 
26                          : Kinderwereld VIP 8:30 uur – 9:30 uur 

                                Peuterochtend Nijntje beweegt (vanaf 1,5 jaar) 
26                          : Kriebelcontrole 

27                          : Cursus Kindertalentfluisteraar van 16:00 – 19:45  

 
Maart 

 
6                            : Rapport/ portfolio  mee 

9 – 13                    : Voortgangsgesprekken   
 

 
                    De volgende nieuwsbrief verschijnt 12 maart 2020 

 

          
Namens het hele team wens ik u een fijn  weekend! 
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