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 Nieuwsbrief   

   

   

Datum: 2 oktober 2020           Nummer: 6 

De Kinderboekenweek levert altijd prachtige momenten op: voorlezen aan de kleuters, boekdaten in de bovenbouw, een knus 

leesplekje ontwerpen, heel veel boeken over ridders, en nog veel meer. Een kleine foto-impressie: 

 

 

   
 

  
 

Smartwatches  

Steeds vaker zien wij kinderen op school die een smartwatch dragen. Graag willen wij u er op attenderen dat wij het dragen van 

smartwatches niet toestaan op school. Vaak kunnen hiermee foto's en video's worden gemaakt en dat is niet toegestaan binnen 

de school. Indien uw kind een dergelijk horloge om heeft vragen wij deze in de tas op te bergen. Nog beter is het om een 

smartwatch thuis te laten. 
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Gevonden voorwerpen 

Omdat ouders nu niet in school mogen komen en dus ook geen jassen/tassen/ kledingstukken etc die kwijt zijn op kunnen halen, 

hebben we het volgende bedacht: 

Bij droog weer worden de bakken met gevonden voorwerpen op woensdag van half negen tot negen uur bij het kleuterplein 

neergezet en van 12 uur tot half 1 bij het bovenbouwplein.  

 

Teldatum 1 oktober 2020 

1 oktober is de jaarlijkse teldatum voor het onderwijs. Elke basisschool in Nederland telt dan de leerlingen die ingeschreven staan. 

De uitkomst van die telling is de basis voor de bekostiging van de school in het volgende schooljaar. Op Het Kompas stonden op 1 

oktober 2020 424 leerlingen ingeschreven! Dat is weliswaar 4 leerlingen minder dan vorig jaar maar geheel tegen alle prognoses in 

hebben we voor het vijfde jaar op rij meer dan 400 leerlingen. Daar zijn we heel blij mee! 

 
Voor de planning van de komende jaren is het voor ons prettig om ruim van tevoren te weten op hoeveel kinderen we kunnen 

rekenen. Het is dan ook verstandig om broertjes/zusjes tijdig aan te melden. Aanmeldformulieren zijn verkrijgbaar bij de 

directie. 

 

De Kwinkles in de week van 5 tot en met 9 oktober:  Positief communiceren 

Kwink van de week:  

Onderbouw            Middenbouw                 Bovenbouw       

     
  

 

Trefwoord in de week van 5 tot en met 9 oktober 

Onderbouw: Hoe onderzoek je? 

In deze week gaat Rosa zelf op onderzoek. Ze gaat goed kijken, voelen, luisteren en ruiken. De kinderen gaan zelf ook aan de slag 

met hun zintuigen. Op vrijdag horen we dat Rosa goed nadenkt over de informatie die ze heeft gekregen. De groep probeert 

raadsels op te lossen.  

In de Bijbelverhalen ontdekken we dat Jozua de nieuwe leider wordt. Hij zal het volk meenemen naar het Beloofde Land. Ze 

moeten daarvoor nog wel aan de overkant van de rivier de Jordaan komen.  

    
Midden- en bovenbouw: Veiligheid 

In deze week gaan we een aantal aspecten van veiligheid onderzoeken. We gebruiken daarbij het beeld van een 

onderzoeksjournalist die eerlijke vragen stelt. Want het stellen van vragen is het begin van verrassende ontdekkingen, ongeziene 

mogelijkheden maar brengen ook onrechtvaardigheid en ervaringen van onveiligheid aan het licht. 

In de Bijbelverhalen spelen veiligheid en onveiligheid ook een rol. De koning van Moab is bang voor het volk Israël en voelt zich 

niet veilig als zij in zijn land zijn.  

 


