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 Nieuwsbrief  

  

  

Datum: 24 augustus 2018  Nummer: 1  

______________________________________________________________________________ 

Beste ouders, lieve kinderen, 

 

We staan weer in de startblokken voor het nieuwe schooljaar!   

We zijn blij en dankbaar dat alle teamleden, die in de afgelopen weken uitgezworven zijn over de hele wereld,  weer veilig en 

gezond zijn teruggekeerd van hun vakantie. Na alle voorbereidingen, de eerste teamvergadering gisteren en de eerste 

studiemorgen (vanmorgen) in deze laatste week zijn we er  helemaal klaar voor om maandag van start te gaan!!! Met nieuwe 

energie en vol plannen en ideeën. Daarover informeren we u in de nieuwsbrief van volgende week vrijdag.   

We verklappen nu alvast dat het een bijzonder schooljaar zal worden. Het Kompas is gestart in 1969. Aan het einde van dit 

schooljaar (2018-2019) zullen we het 50-jarig jubileum vieren. In de opmaat daarnaar toe hopen we op een kleurrijk schooljaar 

met veel gouden momenten! 

 

 
 

 

Wij hebben er veel zin in om maandag te beginnen en zien er naar uit de kinderen en u te ontmoeten! 
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Nieuwsbrief Het Kompas  

Maandag 27 augustus 

 
Regels en afspraken  

De belangrijkste regel in onze school is: Ga met een ander om zoals jij wilt dat er met jou wordt omgegaan!   

De vier belangrijkste schoolafspraken zijn:  

• We hebben respect voor elkaar.  

• We lossen problemen samen op.  

• We zijn rustig in de school.  

• We zijn netjes op alle spullen.  

Deze vier afspraken zijn ook zichtbaar in de school:  

  
Met de kinderen worden aan het begin van een schooljaar afspraken gemaakt over het omgaan met elkaar, de regels in en om de 

school en hoe we op school omgaan met pesten. In themalessen, kringgesprekken en dergelijke staat het op een positieve manier 

met elkaar omgaan centraal waarbij onze nieuwe methode Kwink een belangrijke rol zal spelen. 

  

Uiteraard bent u welkom om maandagmorgen even mee te lopen naar binnen. Ook u bent vast, net als de 

kinderen, benieuwd naar hun nieuwe lokaal enzovoort.   

Vanaf dinsdag worden de kinderen weer door de leerkrachten opgehaald en gaan ze samen naar binnen om 

de dag rustig te kunnen starten.   

We verzoeken ouders van de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 om vanaf dinsdag 28 augustus voor 

het plein afscheid te nemen van hun kinderen! Zo houden we alle ruimte op het plein beschikbaar voor de 

kinderen! Ook wijzen we u er op dat honden niet welkom zijn op onze schoolpleinen.  

  

Opening schooljaar  

Maandagmiddag 27 augustus verzamelen alle kinderen aan het eind van de middag in de aula. Dan beginnen 

we met alle groepen gezamenlijk het schooljaar in een korte bijeenkomst die is voorbereid door een aantal 

leerkrachten. Het thema is Ik, jij, hij en zij: iedereen hoort er bij!!  Dat ziet u ook volgende week op de 

ramen van de school. 
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Info-avonden en oudergesprekken 

Uit nieuwsbrief 40, 6 juli 2018: 

 
Nieuwe aanvulling: 

De info-avond voor de groepen 1/2  en 8 wordt gehouden op maandag 3 september, de oudergesprekken voor de groepen 3 tot en 

met 7 in de week van maandag 3 september. Ouders van de groepen 1/2 en 8 krijgen vandaag de uitnodiging voor de info-avond, 

ouders van de groepen 3 tot en met 7 kunnen vanaf vanmiddag 16.00 uur inschrijven voor de oudergesprekken via Social Schools. 

 

 
 

Gymtijden 2018-2019  

De gymlessen voor de groepen 3 tot en met 8 worden door de vakleerkracht gegeven in de Frans de Vette gymzaal. De lessen op 

maandagmiddag worden gegeven door dhr. Hildebrand Prak, de overige lessen door mw. Kirsten Keij.  

De gymtijden zijn als volgt: 

groep 3a dinsdagmiddag en donderdagmorgen 

groep 3b dinsdagmiddag en donderdagmorgen 

groep 4a dinsdagmorgen en donderdagmiddag 

groep 4b dinsdagmiddag en donderdagmiddag 

groep 5a donderdagmiddag en vrijdagmorgen 

groep 5b maandagmiddag en vrijdagmiddag 

groep 6a maandagmiddag en vrijdagmiddag 

groep 6b maandagmiddag en vrijdagmiddag 

groep 7a dinsdagmorgen en vrijdagmorgen 

groep 7b dinsdagmorgen en vrijdagmorgen 

groep 8a dinsdagmorgen en vrijdagmorgen 

groep 8b dinsdagmorgen en vrijdagmorgen 

•Tijdens de gymles mogen geen sieraden gedragen worden i.v.m. de veiligheid. Heeft uw kind een armbandje wat niet af kan, dan 

graag "verstoppen" onder een zweetbandje. Dit zweetbandje dient u zelf aan te schaffen. 

•Passen de gymschoenen van uw kind nog? Zo nee, let er bij de aanschaf van andere gymschoenen op dat de schoenen een lichte 

zool hebben. 

•Na de gym mag een deodorant roller worden gebruikt, geen deodorant spuitbus. (i.v.m. allergieën)  

•Indien uw kind om wat voor reden dan ook niet kan deelnemen aan de gymles, dient u dit te melden bij de vakleerkracht middels 

een briefje. 

 

• In het nieuwe schooljaar is er een andere opzet van de info-avonden en de oudergesprekken. Het schema is straks als 

volgt:  

september: 

Informatieavond voor de groepen 1/ 2 en 8. 

Contactmiddag/avond (oudergesprekken) voor de groepen 3 tot en met 7 

oktober: 

Informatieavond voor de groepen 3 tot en met 7. 

november: 

Contactmiddag/avond (oudergesprekken) voor de groepen 1/ 2 en 8. 

februari: 

Contactmiddag/avond (oudergesprekken) voor alle groepen. 

juli: 

Contactmiddag/avond (oudergesprekken) voor de groepen 1 tot en met 7 

De specifieke data vindt u in de schoolgids, in het ouderportaal van Parnassys en in Social Schools. 

Onze godsdienstmethode Trefwoord: Startweek 

Voor de godsdienstige opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Wij 

gebruiken daarvoor een (digitale) kalender met voor iedere dag een tekening, foto, puzzel of tekst. De 

(Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de 

leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen en uit de Bijbel aan 

de orde. De komende week is de startweek. 

In deze week gaan de kinderen weer als groep van start. Een week om je in alle opzichten goed voor te 

bereiden op het nieuwe schooljaar. De tijd van het jaar, groeien, elkaar leren kennen en de groep als geheel, 

dat zijn de trefwoorden van deze eerste schoolweek.  
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We wensen u een heel fijn weekend en graag tot maandag!   

namens het team, Ria   

  

  

Bijlage: schoolreis brief  

 

  

Vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2018-2019  

Herfstvakantie    22 t/m 26 okt 2018  

Kerstvakantie   24 dec. 2018 t/m 4 jan. 2019 

Voorjaarsvakantie  25 febr. t/m 1 maart 2019  

Pasen + meivakantie 19 april  t/m 4 mei 2019 

Hemelvaart+vrijdag 30 en 31 mei 2019 

Pinksteren   10 juni 2019 

Zomervakantie   22 juli t/m 31 augustus 2019 

Vrije dagen: 

Leids Ontzet   groep 1 t/m 8: 3 oktober 2018 

Extra middag groep 1/2  groep 1/2: donderdagmiddag 20 december 2018 

Middag Kerst    groep 1 t/m 8: 21 dec 2018 

Middag voor de zomervakantie groep 1 t/m 8: 19 juli 2019 

Studiedagen 

Woensdag 31 oktober 2018  groepen 1 tot en met 8 vrij 

Woensdag 6 maart 2019   groepen 1 tot en met 4 vrij 

NB: de  overige studiebijeenkomsten voor het team zijn in de laatste week van de zomervakantie en op woensdagmiddag. 

Relaxkids 

In augustus 2018 start een nieuwe serie lessen van Relax-kids. De lessen zijn geschikt voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar. Er is 

plaats voor maximaal 20 kinderen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt een indeling gemaakt. In de lessen leren de 

kinderen ontspannen, stretchen, goed ademen, bewegen op muziek en luisteren naar verhalen. Hierdoor worden ze zich ook 

bewust van hun houding, ademhaling en sociale vaardigheden. 

Er start een blok van 7 lessen op de volgende dagen: 30 augustus en 6, 13 en 27 september, 4, 11 en 18 oktober. De kosten voor 

deze 7 lessen bedragen € 17,50 Graag contant betalen bij aanvang van de eerste les, het liefst in een enveloppe voorzien van de 

naam. Aanmelden kan  door een email te sturen naar: elsvanstraalen@live.nl  


