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Bedankt ouders 
Actieve ouders zijn van grote waarde voor onze school. Jaarlijks zorgen ouders voor 

een onbetaalbare hulp op scholen. Uiteenlopend van het helpen met organiseren van 
allerlei activiteiten, het begeleiden van de avondvierdaagse, het tussen de middag eten 
met de kinderen of het meedoen in ouderraad en meedenken over het beleid van de school 

in de medezeggenschapsraad. Ouders helpen ons als team bij het realiseren van “de 
kersen op de taart”! Als we jullie hulp niet hadden zou het voor ons onmogelijk zijn om 

allerlei activiteiten te organiseren. Dus….heel graag willen we iedereen bedanken voor het 
klaarstaan voor de kinderen en de school; BEDANKT!!! 

 
 

 
 
Overblijven 

Een aantal ouders is het afgelopen jaar af en toe kritisch geweest over de organisatie van 
het overblijven. Soms voelden overblijfouders zich alleen staan in de verantwoordelijkheid 
en zorg voor een té grote groep kinderen. 

Wij hebben hier in het team uitgebreid bij stil gestaan en er met elkaar over gesproken hoe 
we dit kunnen voorkomen. Want de ouders die ons helpen met overblijven zijn we erg 

dankbaar en hebben we ook zeker komend jaar weer nodig. 
Iedere leerkracht heeft opnieuw weer een oproep gedaan om ouders te vragen ons 
hiermee te helpen. Het lijkt erop dat deze oproep voldoende nieuwe ouders heeft 

opgeleverd om het organiseren van het overblijven voor de kinderen mogelijk te blijven 
maken.  

 
Overzicht schoolvakanties en studiedagen schooljaar 2019-2020 

✓ Herfstvakantie 21 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019  

✓ Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020  
✓ Voorjaarsvakantie 17 februari 2020 t/m 21 februari 2020  

✓ Goede vrijdag + 2e Paasdag 10 april 2020 t/m 13 april 2020  
✓ Koningsdag 27 april 2020  

✓ Meivakantie 27 april 2020 t/m 8 mei 2020  
✓ Hemelvaartsdag 21 + 22 mei 2020  
✓ 2e Pinksterdag 1 juni 2020  

✓ Zomervakantie 6 juli 2020 t/m14 augustus 2020  

Openbare basisschool ’t Kompas 

schooljaar 2018-2019  
                                        

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



Studiedagen 
Woensdag 18 september 

(logo 3000) 

Groep 1 en 2 vrij  

Woensdag 20 november 
(Kindertalentfluisteraar) 

Leerlingen de hele dag vrij 

Maandag 24 februari   
(“zorg”) 

Leerlingen de hele dag vrij  

Woensdag 24 juni  
(“overdracht”) 

Leerlingen de hele dag vrij  

 

Als bijlage voegen we de kalender van de eerste twee maanden van het nieuwe schooljaar 
toe. Voor de volledige kalender verwijzen we u graag naar onze website en de schoolAPP. 

Deze wordt z.s.m. bijgewerkt. 
 
MR 

Afgelopen maandag, tijdens de laatste MR-vergadering van dit schooljaar, hebben we 
afscheid genomen van Marco Schuiling. Na drie jaar actief te zijn geweest in de MR vond 

hij het tijd om het stokje over te dragen aan iemand anders. Dit is Rijanne te Velde 
geworden. Zij heeft in dit schooljaar al een paar keer meegedraaid om te ervaren wat deze 
taak inhoudt en heeft besloten hier haar steentje aan bij te willen dragen. Henny Akkerman 

is al heel wat jaren een bekende naam voor de MR en ook komend schooljaar zal dat nog 
zo blijven. 

 
Arcade-ballen / nieuw logo 
Je ziet Arcade overal! 

 
Onderwijsstichting Arcade, waar onze school deel van uitmaakt, heeft een nieuwe website 

en een nieuw logo. Om dit te vieren krijgen alle kinderen van onze school vandaag of 
morgen een bal met daarop het nieuwe logo. Ook is hier een actie aan gekoppeld.  

Neem je bal deze zomer mee naar een bijzondere plek. Bijvoorbeeld tijdens de vakantie of 
een uitstapje. Maak een foto en stuur deze naar ons. De mooiste foto’s worden beloond 
met een leuke prijs! 

Wat moet je doen? Mail je foto naar foto@onderwijsstichtingarcade.nl. Volg de website 
www.onderwijsstichtingarcade.nl en like de Facebookpagina: Onderwijsstichting Arcade. 

Alle foto’s worden op deze pagina geplaatst. Voorwaarde is dan ook dat ouders hiermee 
akkoord gaan. 
We wensen iedereen veel plezier met de bal en natuurlijk een fijne vakantie!  

 
 

mailto:foto@onderwijsstichtingarcade.nl
http://www.onderwijsstichtingarcade.nl/


Agenda 
 

Augustus: 
26                         : eerste schooldag 
 

September 
Week 36                : in deze week worden de informatieavonden van de groepen   

                               georganiseerd 
Week 38                : in deze week zullen de startgesprekken plaatsvinden 
30 sept. t/m 3 okt.  : groep 7 en 8 gaat op schoolkamp                       

 
                    De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 12 sept. 2019 

 
Bijlage 1 

 

Bibliotheektips:  
tijdens de zomervakantie  
lekker blijven lezen! 
Lezen in de vakantie, moet dat nou? 

 
- Kinderen die blijven lezen, hebben een grotere kans dat ze op hetzelfde leesniveau 

blijven of zelfs vooruitgaan! 

- Voorlezen helpt ook! Kinderen horen dan wel nieuwe woorden en leven zich in in de situaties in een 

boek. En ondertussen lezen ze een stukje mee.  

- Hebben kinderen een favoriet onderwerp of hobby? Kies dan een Informatief boek.  

- Wel eens gehoord van Kwispellezen? Dat is voorlezen aan een hond. Een hond geeft geen commentaar, 

gaat niet lachen als je een fout maakt, maar is wel aandachtig.  

Nog meer tips: 

- Luisterboeken  

- Taalspelletjes/ apps  

- Vakantie-doeboeken, tijdschriften, stripboeken, puzzels 

- Samen lezen, nieuwe woorden ontdekken kan altijd en overal: in het pretpark, het restaurant, de 

dierentuin, in folders en gewoon op straat                                                               

 

In de Bibliotheek vind je boeken die leuk zijn om in de vakantie te bekijken, te lezen, 

samen te lezen en/of voor te lezen: interessante, spannende, grappige, serieuze of 

griezelige boeken.  

Kom maar eens kijken in één van de bibliotheken in de gemeente Hardenberg.  

Voor zoeken, reserveren, verlengen, e-books, openingstijden: 

www.bibliotheekhardenberg.nl  
 

- De Bibliotheekpas is gratis voor kinderen tot 16 jaar.  

http://www.bibliotheekhardenberg.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGn4TGzfDiAhVKZVAKHYpIDngQjRx6BAgBEAU&url=https://denhelderactueel.nl/2018/10/hoe-zetten-we-vrijwilligers-in-het-zonnetje/&psig=AOvVaw2S1pdZtOyluk2zHqBA51xX&ust=1560863927791438


- In de vakantieperiode zijn in de bibliotheken te Hardenberg, 

Dedemsvaart, Balkbrug, Bergentheim en Gramsbergen 

verrassingstassen te leen. 

- Tijdens de vakantie zijn de kleinste bibliotheken gesloten  

(Lutten, De Krim, Mariënberg, Kloosterhaar en Sibculo)  

 Je mag dan wel voor de vakantie  extra boeken lenen. 

- Voor boekentips: www.jeugdbibliotheek.nl  Op onderwerp per 

leeftijdsgroep 

- In de vakantieperiode geldt een uitleentijd van 6 weken. 

- Met een Bibliotheekpas kun je  ook e-books lenen 
- In de maanden juni t/m augustus kun je e-books lenen zonder bibliotheekpas: www.vakantiebieb.nl  

http://www.jeugdbibliotheek.nl/
http://www.vakantiebieb.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjYqNf52_DiAhWCGuwKHV4jDlgQjRx6BAgBEAU&url=https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/17972/basisschool-de-appelgaard-wint-boekenkoffer-2/&psig=AOvVaw14T7b0prbYi4q_g1NmTnUL&ust=1560867827858880

