De Verrekijker
Uit het team
Beste ouders,
De kinderen zijn alweer twee weken naar school. Het
schoolritme heeft iedereen weer te pakken.
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In de komende weken zullen de kennismakingsgesprekken
plaatsvinden. In de Verrekijker is te zien hoe we dit gaan vorm
geven.
Team het Kompas

September
14 kinderen zijn de hele dag vrij.
22 Buitenlesdag
23 Kinderpostzegels
28 Start projectweek/
Kinderboekenweek
Oktober
2 Kinderen de hele dag vrij
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Social Schools
Bijna alle ouders hebben een account van Social
Schools. Er zijn vele mogelijkheden. De leerkrachten
plaatsen berichten. Daarnaast kunnen jullie als ouder
het volgende ook gebruiken:
-Absentie aangeven. Is je kind ziek? Dan kan je
aangeven in Social Schools dat zij/hij afwezig is. Je
kan ook de reden aangeven. Je mag natuurlijk ook
bellen.
-Je kan een bericht naar de leerkracht sturen. Dit
bericht zien alleen de leerkrachten. Zij kunnen ook
een bericht naar ouders sturen. Let erop dat je
indien nodig beide leerkrachten aan vinkt. Zodat ze
het bericht beide kunnen lezen.
In de volgende nieuwsbrief komt er meer informatie
over Social Schools.

Halen en brengen
Groep 1, 2 en 3. Ouders kunnen de kinderen tot de deur van de school brengen. De leerkracht staat daar
om de kinderen op te vangen. De deur gaat open om 8.15 uur op deze manier komt er geen opstopping en
kunnen alle kinderen rustig naar binnen. Om 14.15 uur mogen de ouders van deze groepen op het plein
staan zodat ze hun kind op kunnen halen.
Groep 4 t/m 8.

Ouders komen niet op het plein. De deur gaat open om 8.15 uur op

deze manier komt er geen opstopping en kunnen alle kinderen rustig naar binnen. Na schooltijd blijven er
geen kinderen spelen op het plein. Ze gaan direct naar huis.
Voor alle groepen geldt dat de drie ingangen van het plein door iedereen gebruikt kunnen worden. Op
deze manier verspreiden we de drukte bij de hekken van school.

Contact ouders.
We zijn ons bewust dat we minder contact
hebben met jullie als ouders. Wilt u iets
bespreken met een leerkracht, intern
begeleider of directie dan kunt u altijd bellen
of een mail sturen om een afspraak te maken.
0513-627022
directeur.hetkompas@cbo-meilan.nl

Geen ouders in de school
Door de Corona maatregelen willen we niet dat er
ouders in de school komen zonder afspraak. We
merken dat er toch ouders de school ingaan om in
gesprek te gaan met een leerkracht. We vragen
toch echt om dit niet meer te doen. Voor alle
teamleden is werken in coronatijd best spannend.
In de school lopen per dag toch 220 mensen.
Daarom willen we iedereen dringend verzoeken
om niet zonder afspraak de school in te gaan. Als
er 1 teamlid of 1 leerling corona heeft moet de
hele school dicht.

Kennismakingsgesprekken
De leerkrachten gaan jullie uitnodigen voor een
kennismakingsgesprek. Deze gesprekken zullen
plaatsvinden voor de herfstvakantie. Door deze gesprekken
over een langere periode te spreiden kunnen we ons
houden aan de maatregelen van het RIVM. De gesprekken
vinden plaats in het lokaal, telefonisch. U kunt als ouder
natuurlijk ook aangeven wat u prettig vindt.

In de vakantie zijn de
muren geverfd van de
groepen. De klassen
zien er weer fris uit.

