De Verrekijker
Uit het team
De herfstvakantie is alweer voorbij. De komende weken staan
er weer volop activiteiten op het programma. Lampion maken,
sinterklaas en het kerstfeest. De activiteiten zullen aangepast
worden vanwege de maatregelen RIVM. We houden jullie op
de hoogte.
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Voor Kina zijn het weken van afscheid nemen, alles de laatste
keer. Kina gaat met vervroegd pensioen en zal afscheid nemen
net voor de kerstvakantie. We zullen haar erg gaan missen.
Zodra we meer weten hoe we het afscheid vorm gaan geven
laten we het weten.
We vieren 29 oktober een feestje. Nienke is dan 40 jaar in het
onderwijs. Nienke zal met haar groep feest vieren en natuurlijk
zullen we dat op een passende manier ook gaan doen met het
team.
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Volg ons ook op social media!
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Ventileren
In deze tijd ventileren we meer dan anders. Er staan meer
ramen open dan andere jaren. Het is goed om daar
rekening mee te houden. Een trui aan in plaats van alleen
een T-shirt is wel fijn voor de kinderen.
Nu het kouder wordt gaan voor schooltijd, tijdens de pauzes
en na schooltijd de ramen wijd open. Dit zijn momenten dat
er geen leerlingen in de klas zitten, er kan dan goed
geventileerd worden. Als de kinderen in de groep zitten
staan er ramen open op een kier. Op deze manier komt er
voldoende frisse lucht binnen.

Lampionnen

Contact ouders.

Ook dit jaar maken de kinderen weer een
lampion. We hopen op jullie creativiteit hoe om te
gaan met Sint Maarten in de tijd van Corona.

Wij zijn ons ervan 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.
0513-627022
directeur.hetkompas@cbo-meilan.nl

De gezonde school
Schoolfruit
Het Schoolfruitproject start in week van 9
november. Het bestaat uit drie porties per week.
Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de
kinderen fruit/groente op school uitgedeeld. Ze
krijgen dan fruit, de kinderen hoeven dan geen
eigen fruit mee naar school.
Voor verdere informatie zie
www.euschoolfruit.nl
Nationaal schoolontbijt.
Ontbijten is gezond en samen eten is gezellig.
We gaan 4 november samen met de kinderen
ontbijten. De kinderen mogen hiervoor een
bord, beker en bestek meenemen naar school en
een tas waarin het vieze bord weer in wordt
gedaan.

Ouderbijdrage

Elk jaar wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd die verschillende activiteiten mogelijk te maakt.
Zoals het schoolreisje, schoolkamp, het sinterklaasfeest, het Kerst- en Paasontbijt en de Kompasdag.
Op donderdag 5 november wordt de automatische incasso geïncasseerd. Heeft u aangegeven dit niet
automatisch te willen doen dan krijgt u een brief over de ouderbijdrage.
Voor onze school worden de volgende bijdragen gevraagd:
Groep 1 en 2:
€ 35.00
(Vrijwillige ouderbijdrage 15 euro, schoolreis 20 euro)
Groep 3 t/m 7:
€ 45.00
(Vrijwillige ouderbijdrage 20 euro, schoolreis 25 euro)
Groep 8:
€ 75,00
(Vrijwillige ouderbijdrage 20 euro, schoolreis 55 euro)
Indien nodig kunt u gebruik maken van stichting leergeld. https://www.leergeld.nl/heerenveen/voor-wie/

