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Nieuws

Staking vrijdag 15 maart
Op vrijdag 15 maart is er een landelijke onderwijsstaking.
Op Het Kompas zijn er 3 leerkrachten die op die dag staken, dus NIET werken. De school
mag géén vervanging voor die leerkrachten inzetten.
Op vrijdag 15 maart gaan de volgende leerkrachten bij ons op school staken:
 Lenneke O (groep Paars)
 Renée (groep Rood)
 Hermine (groep Zilver)
Dit betekent dat de kinderen van deze groepen op 15 maart niet naar school kunnen
komen en dus vrij zijn.
De kinderen van de andere groepen worden gewoon op school verwacht.
De school kan niet voor opvang van uw kind zorgen. U moet de opvang voor uw kind zelf
organiseren en de taxi/bus afbellen.
Wij beseffen ons terdege dat dit voor u vervelend kan zijn, maar vragen ook om uw begrip
voor deze actie.
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Ervaringen rapportgesprekken
Afgelopen week bent u, sámen met uw zoon of dochter, op rapportgesprek geweest bij de
leerkracht. Dit was voor ons en voor jullie een nieuwe aanpak.
Zou u





de volgende vragen voor ons willen beantwoorden?:
Hoe heeft u het rapportgesprek ervaren nu uw kind bij dit gesprek aanwezig was?
Heeft u alles kunnen bespreken?
Is het een voordeel of een nadeel dat uw kind bij het rapportgesprek aanwezig was?
Waarom?
Heeft u tips voor ons?

Graag zien wij uw reactie, per mail, terug vóór vrijdag 15 maart 2019. U kunt mailen
naar: n.vandenbroek@bskompas.nl (Nicole van den Broek, schoolmaatschappelijk
werkster.
Alvast heel erg bedankt!

Inloopavond
Op donderdag 21 maart is er weer een
inloopavond op Het Kompas.
Ouders, opa’s en oma’s, buren enz. zijn dan welkom
om in de klassen te komen kijken.
De inloopavond start om 18.30 uur en eindigt om
19.30 uur. Tot dan .
Werkzaamheden van de Beiaard
Vanaf 11 maart vinden er een maand lang werkzaamheden plaats van het wegdek in de
Beiaard. Het kan dus zijn dat u binnenkort tijdelijk een andere route moet nemen. Meer
informatie hierover staat in de bijlage.

Bijlage(n)




Brief van de gemeente over werkzaamheden van de Beiaard
Flyer music4kids
Staking vrijdag 15 maart
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Wisselingen in de groep
Week 11
( 11 t/m 15 maart 2019 )
De leerkracht van uw kind is mogelijk niet alle dagen in de groep aanwezig. Soms is een
leerkracht een dag vrij, soms heeft een juf of meneer ook nog een andere taak in de school
waar hij of zij op dat moment aan werkt
Groep
Rood
Goud
Geel
Wit
Groen
Paars
Blauw
Brons
Oker
Oranje
Zilver

Maandag
11-03
Juf Marianne
Juf Edith
Juf Malinda
Juf Yvonne
Juf Linsey
Juf Petra
Juf Ellen
Juf Yolanda
Juf Janis
Juf Heidi
Juf Sietske

Dinsdag
12-03
Juf Marianne
Juf Edith
Juf Malinda
Juf Yvonne
Juf Linsey
Juf Petra
Juf Ellen
Juf Yolanda
Juf Janis
Juf Heidi
Juf Sietske

Woensdag
13-03
Juf Marianne
Juf Marion
Juf Malinda
Juf Suus
Juf Linsey
Juf Lenneke
Juf Ellen
Juf Marley
Juf Lenneke
Juf Heidi
Juf Sietske

Donderdag
14-03
Juf Renee
Juf Marion
Juf Edith
Juf Suus
Juf Evy
Juf Lenneke
Juf Kirsten
Juf Yolanda
Juf Lenneke
Juf Heidi
Juf Sietske

Vrijdag
15-03
Leerlingen VRIJ

Juf Marion
Juf Malinda
Juf Suus
Juf Evy
Leerlingen VRJ

Juf Kirsten
Juf Yolanda
Juf Lenneke
Juf Heidi
Leerlingen VRIJ
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