
 

   

 
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

 
Nieuwsbrief 1, 12 september 2019 

 

Ieder kind in de juiste richting  

De gouden weken, zoals we de startweken in de klas noemen zijn bijna voorbij.  
We zien dat in deze periode de kinderen zich meer profileren in de groep. 
Laten zien wie ze zijn en met elkaar bespreken wat past bij jou en wat past bij mij. 
We zijn verschillend, maar hebben ook overeenkomsten. 
Een enthousiast team staat klaar om er met de kinderen een geweldig jaar van te maken  
en met plezier naar school toe te komen. 

Informatieavond 

De groepen 1 t/m 4 hebben op maandag 2 september een informatieve 
bijeenkomst gehouden over hoe de kinderen in de groep werken, welke 
vernieuwingen er zijn en uitgesproken wat we van elkaar verwachten kunnen. 
Voor de groepen 5 t/m 8 werd deze avond gehouden op woensdag 4 september.  
De opkomst was hoog. 

 

Cursus effectief en technisch lezen  

De invoering van de nieuwe methode Estafette zorgt, dat we met elkaar 
hier flink op inzetten en een cursus effectief en technisch lezen volgen 
als team.  Deze momenten zijn buiten de schooltijden om gepland.  
We zijn benieuwd hoe uw kind de nieuwe methode ervaart.  

 

Startgesprekken 

in de week van 16 september vinden de startgesprekken plaats. Zit uw kind bij een andere leerkracht, 
dan in het voorgaande jaar, dan heeft u van de leerkracht een uitnodiging met een tijd ontvangen. We  
verwachten we dat u het belangrijk vindt om te komen.  

De startgesprekken ervaren de leerkrachten als zeer prettig en er is echt een moment om te vertellen 
hoe het kind thuis is. Misschien wilt u de gezinssituatie omschrijven of vragen stellen over de 
ondersteuning die kan worden geboden. We willen graag samen met u de zorg dragen voor uw kind en 
er een plezierig en leerzaam jaar van maken. 

 

Democracity Hardenberg 

Meester Roy zoekt nog ouders/verzorgers, die op dinsdagmiddag 17 september kunnen helpen met het 
vervoeren van de kinderen uit groep 7 & 8 naar en van Hardenberg. 

 

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
  



 

Kinderboekenweek 2 – 13 oktober 2019: Reis mee!  

 

Allemaal instappen! Reis mee met de fietstaxi, de huifkar, de hogesnelheidstrein 
of het ruimteschip. De Kinderboekenweek 2019 gaat over vervoersmiddelen. 
Onder het motto Reis mee! gaan we op reis in kinderboeken. Niet de bestemming 
maar het vervoer erheen staat centraal. Ontdek de ruimte met een raket, beleef 
avonturen op een cruiseschip, verken een land tijdens een roadtrip, trek rond met 
een tractor en zeil de wereld rond op een catamaran. Een reis verrijkt je leven en 
met een boek kan een kind elke reis maken die hij of zij wil. Van een rondje op de 
step in de buurt tot aan een ruimtereis door het heelal. Toer je alleen of rijd je 
samen? Tijdens de Kinderboekenweek 2019 reizen we allemaal. 

 

 

Korfbaltoernooi:   

Op 9 oktober is het zover. Bij voldoende opgave nemen wij met een team (kinderen uit 
groep 7 en 8) aan het toernooi deel. Wie geeft zich op bij meester Roy? 

 

Formulier AVG 

In de eerste weken is het formulier AVG bij u in huis gekomen. Op dit formulier geeft u toestemming (of niet) 
voor het plaatsen van foto’s en video’s. Graag willen we deze formulieren zsm ingevuld terugzien. 

Schoolkamp 

De kinderen uit groep 7 en 8 gaan 30 september op kamp. Ze blijven daar 3 nachten en komen 
donderdag 3 oktober terug in Dedemsvaart. Als uw kind in deze groep zit, heeft u via de leerkracht 
informatie over het schoolkamp naar Ameland ontvangen.  Het wordt een prachtige ervaring, we 
hebben er zin in! 

  

Installeren van de SchoolApp 

U heeft allemaal een brief via de mail ontvangen over het opnieuw activeren van de 
schoolapp. Ieder jaar gaan de kinderen uit groep 8 van school en is het van belang om de 
codes aan te passen. Heeft u nog niet opnieuw ingelogd, dan mist u de informatie en de 
foto’s die de leerkracht hierop deelt. Check nog even of het u gelukt is. 

 

 



Sociaal-emotionele ontwikkeling: Kwink 

 



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. 

 

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 

  

 

 

 

 

Ziekte  

Onze vrijwilliger Johan, die u regelmatig in de school trof. Is kort voor de zomervakantie in het 
ziekenhuis  opgenomen. Mocht u een kaartje willen sturen? Dan kan dit naar: 
Isala   Ziekenhuis  tnv Johan Geertman 
afdeling V2 kamer 113  
Dokter van Heesweg 2  
8025 AB Zwolle 

 



Voorstellen: 

Ons team is versterkt met : 
Rosalie Rozeboom is onze nieuwe onderwijsassistent. 
We hebben 3 stagiaires in de school: Mellanie Klein, Mariska Huzen en Claudia Bril. 
De gymlessen (vrijdag om de week) voor het komende  seizoen worden gegeven door sportdocent Kirsten Bies 
 
Wij zijn blij met zoveel extra handen in de school en wensen jullie een fijne tijd bij ons. 
In de komende nieuwsbrieven kunt u meer nieuws over hun verwachten. 

 

Oproep overblijfmomenten 

Voor het overblijven tussen de middag zijn we op zoek naar  enthousiaste  ouders, 
die ons wil ondersteunen. U kunt zich ook aanmelden als inval-overblijfouder, in geval van 
nood/ ziekte. Heeft u belangstelling, of wilt u graag informatie hierover, dan kunt u contact 
opnemen met de leerkracht of de directie . 

 

 

 
Nog even genieten van de laatste zonnige dagen 
 
Namens het hele team wens ik u een fijn weekend! 
Gaby Haandrikman 
 

Agenda  
 

September: 
16-20                    : Startgesprekken 

17                         : Groep 7 en 8 Democracity Hardenberg 
25                         : Groep 7 en 8 Kinderpostzegelactie begint 

30-3                      : Groep 7 en 8 schoolkamp Ameland  
 

Oktober: 

2 - 13                    : Kinderboekenweek Reis mee! 
7                           : Groep 8 afname NIO 

9                           : Korfbaltoernooi 
 

 
 

                    De volgende nieuwsbrief verschijnt 10 oktober 2019 

 

 

 



Bijlage 1 

 

 

 
 
 



Bijlage 2 

 
Ga je mee op ontdekkingsreis? 
 

OMMEN – Het Vechtgenotenhuis gaat op kamp en trekt de bossen van Ommen in om op een heuse 

ontdekkingsreis te gaan. Dit bijzondere kamp is voor kinderen die zelf of in hun gezin te maken hebben 

(gehad) met kanker. In het weekend van 27 t/m 29 september zullen ze door een goed opgeleid team 

worden begeleid en leuke avonturen beleven, lachen, praten, luisteren en vooral samen met lotgenootjes 

even niet bezig zijn met kanker.  

Dit kamp is een jaarlijks terugkerend evenement van het Vechtgenotenhuis. Dit inloophuis biedt (ex-

)kankerpatiënten en hun naasten een plek om op adem te komen, creatief bezig te zijn of informeert via 

lezingen. Het laatste weekend van september is speciaal gereserveerd voor kinderen die met kanker 

worden/zijn geconfronteerd. “De impact is groot en de ervaring leert dat even een weekend weg zijn met 

lotgenootjes waar geen enkel gesprek gek is of taboe heel fijn is voor kinderen”, aldus één van de 

begeleidsters. “Sommige kinderen gaan al meerdere jaren mee.” 

Het kamp is bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 17 jaar.  

Kosten bedragen €30,00 per kind. Voor elk volgend kind gaat de prijs met €5,00 omlaag 

Opgeven kan via jeugdkamp@vechtgenoten.nl 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noot voor de redactie: 

Voor meer info over dit kamp kunt u contact opnemen met  

Gerrit Reinders: 06-20116953 

mailto:jeugdkamp@vechtgenoten.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 3 

 
 

 

 

    

 
 
 


