Informatiekaart CBS ’t Kompas
Schooljaar 2015-2016

Adres:
Valreep 67- 69
9732 EJ Groningen

Op deze kaart leest u allerlei informatie voor het komende schooljaar.
Ook kunt u op de website de schoolgids bekijken waarin meer te lezen

Postadres:
Postbus 9281
9703 LG Groningen

is over onze visie, identiteit, leerlingenzorg, methodes maar ook over

info@tkompas.nl

de procedures en regelingen.

tel. 050-5412289

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de school (050-5412289).

www.tkompas.nl

De schooltijden:
Groep 1 t/m 4:

8.30 – 12.00 uur en 13.00 – 15.00 uur, woensdag tot 12.30 uur.
Op woensdag- en vrijdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 4 vrij.
Op donderdagmiddag is groep 1 vrij.

Groep 5 t/m 8:

8.30 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur, woensdag tot 12.30 uur.
Op woensdagmiddag zijn de kinderen uit groep 5 t/m 8 vrij.

Vanaf 8.15 uur en vanaf 12.45 loopt er iemand van het team op het plein.
Om 8.20 en 12.50 uur mogen de kinderen de school binnenkomen.
Ziekte en verlof
Wanneer uw kind niet aanwezig kan zijn door ziekte dan graag afmelden voor
8.20 uur via 050-5412289 of mijn-kind-komt-niet-naar-school@live.nl
Voor ander verlof is het de bedoeling dat u minimaal 4 weken van tevoren een
formulier invult en dat deze voldoen aan een aantal voorwaarden. Informatie hierover
is op school te verkrijgen bij de directeur.
Tussen de Middag Opvang (TMO)
Voor het overblijven kunt u contact opnemen met de coördinator van ‘Pitstop’:
06-49493782.
Vakanties en lesvrije dagen:
Gronings Ontzet

28 augustus 2015

Margedag

17 september 2015

VCOG studiedag

14 oktober 2015

Herfstvakantie

19 t/m 23 oktober 2015

Margedag

26 november 2015

Kerstvakantie

21 december 2015 t/m 1 januari 2016

Voorjaarsvakantie

29 februari t/m 4 maart 2016

Margedag

8 maart 2016

Goede Vrijdag/ Pasen

25 t/m 28 maart 2016

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2016

Hemelvaart

in meivakantie

Pinksteren

16 mei 2016

Margedag

8 juni 2016

Laatste schooldag

15 juli 2016

Zomervakantie

18 juli t/m 26 augustus 2016

Informatiekaart CBS ’t Kompas
Schooljaar 2015-2016
Nieuwsbrief:
Eén keer in de veertien dagen verschijnt de nieuwsbrief. Hierin staan nieuwtjes,
afspraken, belangrijke data van activiteiten en informatie over de school. Ontvangt u
deze nog niet digitaal dan kunt u uw e-mailadres doorgeven aan info@tkompas.nl
Het schoolteam en de groepsindeling:
Groep 1/ 2 a

juf Agnes Kok en juf Jolanda Smit

Groep 1/ 2 b

juf Yvonne Visscher

Groep 1/ 2

juf Marloes Dunweg en juf Céline Heerkes

Groep 3a

juf Hilde de Vroeg

Groep 3b

juf Céline Heerkes en juf Eva Ruiter

Groep 4

juf Margreet Kroeze

Groep 4/5

juf Margriet Kuper

Groep 5

juf Daniëlle van der Maas en juf Carolien Groenewold

Groep 6

juf Ineke Copinga

Groep 7

meneer Wessel Steendam

Groep 8

juf Carin Balkema

VVE

juf Jolanda Smit

Interne begeleider juf Joske Klaver
Administratie

juf Harma Wijkstra

Conciërges

juf Harma Wijkstra en meneer Tonnie Wijkstra

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Schoolleider

juf Marjolein Wildeboer

juf Josha Veger

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad van CBS ’t Kompas behartigt de belangen van de ouders en
het personeel en geeft gevraagd en ongevraagd advies of instemming op
beleidsvorming. De MR bestaat uit zes leden waarvan drie ouderleden;
Stephan Klootsema, Arjan Konijn en Jeroen Smit.
Oudercommissie
De oudercommissie van ’t Kompas bestaat uit drie ouders, de voorzitter Minca
Holman, Janine Muller en Monique Mes. Deze commissie stuurt de werkgroepen aan
die allerlei activiteiten organiseren op school. In deze werkgroepen werken ouders en
leerkrachten samen.
Vreedzame School
Onze school is in het schooljaar 2014-2015 gestart met het invoeren van de
Vreedzame School. De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:
• op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan,
• op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen,
• constructief conflicten op te lossen,
• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap,
• open te staan voor verschillen tussen mensen.

