De Verrekijker
Uit het team
Team het Kompas
Het is gezellig op school, de school is versierd door de
ouderraad. De kinderen hebben deze week de schoen opgezet,
het was voor sommige kinderen even zoeken maar iedereen
heeft een cadeautje gevonden.
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We hebben afgelopen week ook een feestje gevierd met het
team. Ik was 25 jaar in het onderwijs, altijd met veel plezier en
daar komen hoop ik nog vele jaren bij.
We zijn ons aan het voorbereiden op het afscheid van Kina.
Bijzonder voor haar om na vele jaren afscheid te nemen.
Maandag 30 november maken de kinderen kennis met de
nieuwe leerkracht in groep 5.
We hebben de afgelopen weken veel te maken gehad met
invallers. Het was soms moeilijk om de groepen te bemannen
maar het is gelukt. Voor de kinderen niet altijd een ideale
oplossing.
Voor iedereen alvast een leuk Sinterklaas feest. We zullen jullie
als ouders missen bij de intocht op 3 december. Via Social
Schools, facebook en Instagram zullen we foto’s delen van
deze dag.
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Volg ons ook op social media!
Facebook: @CBSHetKompas
• Twitter: @KompasHet

Met vriendelijke groet,
Team het kompas

Contact ouders.
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

Fruit eten
Elke woensdag, donderdag en vrijdag is er fruit
voor de kinderen op school. Op die dagen kunnen
de kinderen kiezen uit drie soorten fruit. Het is
niet nodig om zelf iets mee te nemen op deze
dagen.

Sinterklaas

Verkeer
Op de fiets naar school.
Ik kreeg onderstaande artikelen met tips.
Het artikel vindt u onder: https://www.c-anda.com/nl/nl/shop/veilig-naar-school-met-defiets
Zie eventueel ook de andere artikelen van de
serie onder https://www.c-anda.com/nl/nl/shop/veilige-weg-naar-schoolinformatie-voor-ouders-en-kinderen
Veel leesplezier!

Donderdag 3 december vieren we
sinterklaas op school. Ook dit jaar
komen sinterklaas en zijn pieten op
bezoek. Door de Corona maatregelen
hebben we het feest aangepast. De
intocht is zonder ouders en Sint gaat
niet de klassen rond maar blijft in het
speellokaal waar de groepen op bezoek
komen.

Inloopspreekuur op school – jeugdverpleegkundige Tineke Bilker
Heeft u vragen over de opvoeding en gezondheid van uw kind(eren)?
Tips nodig over bijvoorbeeld luisteren, zindelijkheid of gedrag?
Zijn er moeilijkheden in de gezinssituatie?
Of gewoon even uw verhaal doen?
Mijn naam is Tineke Bilker. Vanuit de jeugdgezondheidszorg ben ik als preventiewerker betrokken bij de
school van uw kind. Vanwege het coronavirus zal het inloopspreekuur op school het Kompas telefonisch
plaats vinden.
Op dinsdag 1 december van 8.30 uur tot 9.30 uur ben ik telefonisch bereikbaar. Ik denk graag met u mee
in oplossingen, kan advies geven, de juiste hulp voor u organiseren of eenvoudig een luisterend oor
bieden. Alles is bespreekbaar. Dus aarzel niet om te bellen!

Graag tot horens!
Met vriendelijke groet,
Tineke Bilker, jeugdverpleegkundige GGD Fryslân
t.bilker@ggdfryslan.nl
Tel. 088 – 22 995 79 / 06 54 21 63 91

