Nieuwsbrief van 29 september 2016
Jarigen
Catalyna, Anna, Thaliah, Stijn, Giovanni, Fouzy, Lennon, Morisa, Ids, Lina, Maymoena, Marelie en
Alysha zijn de afgelopen twee weken jarig geweest! Nog van harte gefeliciteerd!

Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

Beste ouders,
We zijn inmiddels een maand bezig met het schooljaar 2006-2017. De leerlingen en leerkrachten zijn
aan elkaar gewend en druk bezig met het leerplan voor dit schooljaar.
Ook de directie is bezig met de plannen voor dit jaar. U heeft vast wel gemerkt dat een aantal dingen
anders gaan dan voorgaande jaren. We hebben als team met elkaar afgesproken dat we ons dit
schooljaar richten op onderwijskwaliteit binnen de vakken rekenen en lezen. We kijken kritisch naar
het onderwijsproces en het handelen van de leerkracht om daarmee de kwaliteit van ons onderwijs
verhogen. Ook willen we kritisch kijken naar de leerhouding van de leerlingen, we noemen dit actieve
betrokkenheid. Omdat de eindresultaten een aantal jaren onder druk hebben gestaan wil ook de
inspectie van het onderwijs graag kijken hoe het onderwijs op school vorm is gegeven. Binnenkort zal
de inspectie langskomen om samen met ons het onderwijs op ‘t Kompas te beoordelen. Zodra we
weten wanneer de inspecteur komt, laten we u dat weten.
Door de nieuwe koers die we varen zijn ook de koffieochtenden op vrijdagmorgen even gestopt. We
hebben inmiddels weer een brugfunctionaris, juf Marjolein. Zij zal initiatieven nemen om de
koffiebijeenkomsten nieuw leven in te blazen.
Heeft u vragen aan ons, of wilt u ons spreken. U bent van harte welkom.
Marieke Hoogma en Taeke Venema
Krentenbaard, waterpokken en andere kinderziektes
Alle kinderen zijn wel eens een keertje ziek. Meestal gaat het om een verkoudheid of een griepje. Bij
koorts, of als uw kind zich echt niet lekker voelt, houdt u uw kind thuis tot het weer beter is.
Soms zijn er ook kinderziektes waarbij ouders niet zeker weten of er naar school gegaan kan worden in
verband met de besmettelijkheid van de ziekte. Wij volgen als school hierbij de richtlijnen van de GGD.
Deze zijn te vinden op de website: https://ggd.groningen.nl
Bij krentenbaard betekent dit dat wij u onder andere adviseren om direct naar de huisarts te gaan
voor een behandeling, maar dat uw kind gewoon naar school kan. Wanneer er een grote uitbraak is
meldt de school dit bij de GGD.
Bij waterpokken in een groep melden we dit door middel van een brief op de deur van de klas. Het
kind met waterpokken mag gewoon naar school, mits het geen koorts heeft of zich erg ziek voelt. Ook
hierbij geldt dat we een grote uitbraak melden bij de GGD.
Tekort aan invallers
Ik heb al eerder in de nieuwsbrief vermeld dat de VCOG, door gewijzigde wet- en regelgeving, te
maken heeft met een groot tekort aan invallers. Hierdoor ontstaat regelmatig de situatie dat een zieke
leerkracht niet vervangen kan worden. Graag informeer ik u bij deze welke stappen de school neemt in
een dergelijke situatie.
Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht bellen we de invallijn voor vervanging. Wanneer er geen
invaller beschikbaar is volgen we de volgende stappen;
1- We vragen een parttime leerkracht om te komen werken.
2- Wanneer de parttime leerkracht niet beschikbaar is worden de ambulante leerkrachten ingezet.
3- Wanneer er geen ambulante leerkrachten beschikbaar zijn verdelen we de leerlingen volgens een
vaste verdeling over andere groepen.
4- Wanneer verdeling niet mogelijk is bellen we de ouders om hun kind een dagje thuis te
houden. Wanneer opvang door de ouders niet mogelijk is, zorgt de school voor opvang.
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Open ochtenden
U herkent vast wel de situatie dat u vraagt aan uw kind, ‘Hoe was het op school vandaag?’ u enkel het antwoord
krijgt: ‘Hmm, o, goed’. Of dat u vraagt: ’Wat hebben jullie gedaan vandaag op school?’ ‘O, niks bijzonders’…
Toch zijn veel ouders heel nieuwsgierig wat er in de klas gebeurt. Hoe het gaat tijdens de rekenles en leesles, en hoe
er wordt gespeeld in de hoeken bij de kleuters.
Als school vinden we het ook belangrijk om ouders te betrekken bij het onderwijs. Dit hebben we al gedaan door de
kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar. Hierin hebt u van alles kunnen vertellen over uw kind,
wat voor de school belangrijk is om te weten. Nu is het onze beurt om ons onderwijs te laten zien aan u. Daarom
nodigen wij u van harte uit om een kijkje te nemen in de klas. In de week van 10-14 oktober zal elke klas op een
aantal momenten een ‘open les’ geven, waarbij ouders kunnen luisteren, kijken en wie weet zelfs meedoen!
Omdat niet alle ouders op hetzelfde tijdstip kunnen komen, vragen we of u zich wilt inschrijven voor de open les. Per
kind kan er 1 ouder komen kijken. Vanaf maandag 3 oktober vindt u de inschrijflijsten op de deur van de klas.
Plantsoenloop
Ook dit jaar doen we weer mee aan de plantsoenloop. Bijgaand bij deze nieuwsbrief vindt u een aparte
informatiebrief met inschrijfstrookje.
Kinderboekenweek
Op 5 oktober start de jaarlijkse kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is: ‘Voor altijd jong’. Binnen de school
worden er allerlei activiteiten rond dit thema georganiseerd. We willen de kinderboekenweek op een feestelijke wijze
met u afsluiten op donderdag 13 oktober van 15.00 uur – 16.00 uur. Noteert u dat in uw agenda?

Belangrijke data
30 september
5 oktober
12 oktober
13 okober

11.30 ouderafscheid juf Joske
Start kinderboekenweek
VCOG margedag, leerlingen vrij
17.00 Feestelijke afsluiting
kinderboekenweek,
boekenmarkt
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