De Verrekijker
Uit het team
Beste ouders en verzorgers,
Het is alweer lente. We zien het aan de kinderen die in de
pauze graag de jassen uitdoen als de zon schijnt. Mooi weer
doet ons allemaal goed.

Nieuwsbrief van CBS Het Kompas
Schooljaar 2020-2021
Eind maart 2021
8 april Ophaalmoment (zie verder op in
de Verrekijker.

April
8 april Per mail ontvangt u de link voor
1dePaasviering
Paasviering.op school
23
Koningsspelen
10 april Goede vrijdag. Kinderen hebben
een vrije dag.

13 april Paasmaandag. Kinderen hebben
een vrije dag.
14 april U ontvangt een nieuwe
Verrekijker.
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We zitten in een bijzondere tijd waarin we ons als school aan
maatregelen vanuit het RIVM houden. Het is fijn om te merken
dat we met z’n allen de schouders eronder zetten. We missen
het contact met jullie als ouder. Het is mooi dat we de tien
minuut gesprekken online konden doen en dat de
communicatie via Social Schools goed verloopt. Deze tijd
vraagt enorm veel flexibiliteit van ons allemaal. Complimenten
hoe jullie hiermee omgaan. We houden nog even vol.
De eerste gesprekken in het team en in de MR zijn gestart over
de formatie. Hoe gaan we volgend schooljaar werken. Het
aantal leerlingen op het Kompas is gedaald. Het totale aantal
kinderen heeft te maken met hoeveel groepen we volgend
schooljaar mogen werken. We werken nu met 9 groepen.
Volgend schooljaar moeten we met 8 groepen gaan werken.
Het is een puzzel hoe we dit gaan doen. Zodra er meer bekend
is over de groepsindeling 2021-2022 laat ik het weten.

Met vriendelijke groet,
Team het kompas

Mondkapjes in de school en op het schoolplein
Alle teamleden en de kinderen van de groepen 7 en 8 dragen mondkapjes in de gangen.
Er zijn enkele kinderen die een mondkapje vergeten mee te nemen. Het is goed om als ouder je kind te helpen eraan
te denken zodat er elke dag een mondkapje mee gaat naar school voor de kinderen van groep 7 en 8.
In de groep dragen ze geen mondkapjes.
We adviseren ouders bij het halen en brengen een mondkapje te dragen.
Dit laatste advies wordt erg gewaardeerd, vooral door (kwetsbare)ouders. Zij geven aan dat zij minder spanningen
ervaren als er op het plein mondkapjes gedragen worden. We gaan het niet verplichten maar willen toch aangeven
welke spanningen er spelen op het plein.
Het valt op dat ouders over het algemeen mooi verdeeld staan over het plein.

Liefde kun je niet vastpakken.
Je kunt het ook niet vasthouden.
Liefde is een woord dat pas werkelijkheid wordt
als het vertaald wordt naar concrete daden.
Je doet iets voor een ander zonder er iets voor terug te verwachten.
Dat deed Jezus ook. Zo waste Hij de voeten van zijn vrienden.
Hij vergaf hen dat ze in slaap vielen juist toen Hij hen zo nodig had.
Hij vergaf de gezagvoerders die Hem aan het kruis lieten hangen:
"Vader, vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen."
En bovenal, gaf Hij zijn leven uit grote liefde voor alle mensen.
Als dat geen liefde is?!
Gedicht uit Trefwoord, de methode die we gebruiken voor godsdienst

Paasviering en lunch
Donderdag 1 april vieren we het Paasfeest met een viering in de groep. Het thema van de viering is
LIEFDE. Naast de paasviering gaan we met elkaar lunchen. Willen jullie de kinderen een bord, beker en
bestek meegeven/ het is handig om ook een tas mee te geven waarin alles na het eten zo weer in kan.
We hebben goed gekeken hoe we de lunch in deze tijd toch door kunnen laten gaan. We houden
rekening met de maatregelen waar we ons aan moeten houden zoals hygiëne, geen hulpouders enz.

Op het Kompas werken we aan
verschillende digitale vaardigheden. In dit
geval de presentatietool.
Hoe zet je dit in elkaar en hoe ga je dit
presenteren?
#onderwijs
#betrokkenheid
#ontwikkelen #ICT
#digitale
#vaardigheden
#presenteren
Bericht van facebook 8 maart 2021

Volgt u ons al?
Facebook: @CBSHetKompas
Instagram: @CBSHetKompas

Het tuincentrum is geopend.
Het regende verrassingen deze week.
Steeds weer kinderen die spulletjes
meenamen voor ons tuincentrum. Nadat
ze hun spulletjes gepresenteerd hadden
in de kring, gaven ze het een plekje in
het tuincentrum. Ook de huishoek is
aangepast in stijl. De kinderen hebben
daar een heuse moestuin. En het kan
snel gaan, want wat gezaaid wordt, wordt
ook dezelfde dat nog geoogst en
gekookt.
Wat zijn ze enthousiast en betrokken!
Alle kinderen schilderden deze week ook
een bloem op het raam, zo kwamen we
nog meer in de lentesfeer.
#betrokkenheid
#ontwikkelen
#lerenmetplezier
Bericht op Instagram 16 maart 2021

