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Datum

Activiteit

4 december
5 december
9 december
18 december
18 december
21 dec t/m 3 jan

Sinterklaasfeest op school
Sinterklaas
Creatieve ochtend Kerst
Kerstviering – nadere informatie volgt hierover
Alle leerlingen zijn om 12:00 uur uit – start Kerstvakantie
Kerstvakantie

december 2020

Beste ouders en verzorgers,
Beste ouders, verzorgers,
December: dé feestmaand van het jaar. Ondanks alle maatregelen zullen wij Sinterklaas en zijn pieten op vrijdag 4
december hartelijk ontvangen op OBS Het Kompas. De voorbereidingen in de groepen zijn in volle gang. En zodra wij
de Sint hebben uitgezwaaid, volgt na 2 weken de Kerstvakantie (19 dec. – 3 jan.). Kortom: veel leuke, feestelijke
dagen voor de kinderen in het vooruitzicht!
Met vriendelijke groet,
Ingeborg de Mari

Afscheid juf Rosanna (groep 3 en 5)
Op 27 november heeft juf Rosanna afscheid genomen van groep 3 en groep 5. Zij heeft een
andere baan aangenomen. Uiteraard zullen wij haar missen maar wij wensen haar veel
succes en werkplezier in haar nieuwe baan! Namens de kinderen en het team hebben wij
haar bedankt voor haar inzet met een mooie bos bloemen.

Volgt u ons al op Facebook
en Instagram?
Daar worden wekelijks foto’s geplaatst van activiteiten die we op school doen!
Vind ons op Facebook onder: OBS Het Kompas en/of op Instagram onder: obskompas

Sinterklaasfeest op Het Kompas
Zoals ieder jaar vieren we ook dit jaar het Sinterklaasfeest op Het Kompas en wel op vrijdag 4
december a.s.. Hierbij nogmaals even de belangrijkste data* op een rijtje.
(*onder voorbehoud dat de landelijke maatregelen niet aangescherpt worden)

3-12

Groep 5 t/m 8 leveren hun surprise met gedicht om 08.30 uur in op school.

4-12

Sinterklaasfeest op school. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee voor de kleine
pauze. Ze nemen wel een lunch mee. Er is dit jaar geen intocht

Kerstviering – 18 december 2020
In de jaarplanning staat vermeld dat de kerstviering op donderdag 17 december plaatsvindt. Helaas hebben wij dit
moeten verplaatsen naar vrijdag 18 december. I.v.m. de coronamaatregelen vieren wij dit jaar Kerst op een andere
manier dan u gewend bent. Wij hebben ervoor gekozen om in plaats van een kerstdiner op donderdag 17 december
een kerstontbijt te organiseren op vrijdag 18 december.
In verband met buitenspelen is de dresscode deze dag een foute kersttrui (indien aanwezig). Meer informatie over het
kerstontbijt ontvangt u volgende week (rond 8 december).

Schoolfruit en schoolmelk
Inmiddels zijn wij een paar weken geleden gestart met het schoolfruit en de schoolmelk. Wij kunnen u melden
dat beide een groot succes is! De kinderen leren nieuwe fruit- en groentesoorten kennen en hoewel niet
iedereen alles lekker vindt, proberen zij het wel. Via onderstaande site kunt u zich aanmelden en zien welk
fruit/groente er voor de komende week op het programma staat. Indien het een soort betreft waarvan u weet
dat uw kind het niet lekker vindt of wellicht een allergie voor heeft, dan kunt u op de fruitdagen in de
betreffende week een eigen stuk fruit/groente meegegeven.
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-Schoolfruit.htm

Social media
Wellicht heeft u het al eerder gezien onder aan de nieuwsbrief: wij zijn als school ook actief op diverse social
media. Naast berichten op Parro vanuit de leerkracht/groep, proberen wij als school iedere week leuke
berichtjes te plaatsen op Facebook en Instagram. Doel: u als ouder een inkijkje te geven wat wij op school
allemaal doen en welke activiteiten er geweest zijn. Uiteraard houden wij hierbij rekening met de privacy
voorwaarden! Volgt u ons nog niet? Kijk dan eens op Facebook onder: OBS Het Kompas en/of op Instagram
onder: obskompas. Voor beide pagina’s geldt dat het een besloten groep betreft en er wordt zorgvuldig
gekeken naar de aanmelding van nieuwe leden (en diens betrokkenheid bij de school).

Volgt u ons al op Facebook
en Instagram?
Daar worden wekelijks foto’s geplaatst van activiteiten die we op school doen!
Vind ons op Facebook onder: OBS Het Kompas en/of op Instagram onder: obskompas

REMINDER: Ouderbijdrage OC schooljaar 2020-2021
Begin september heeft u een brief ontvangen vanuit onze Oudercommissie (OC). Zoals u weet hechten wij als
school veel waarde aan de kwaliteit van het onderwijs, maar ook zeker aan de sfeer binnen onze school. Deze
activiteiten worden niet door de overheid gefinancierd en daarom vragen wij de ouders om een financiële
bijdrage. Om ouders meer inzicht te geven over de inkomsten en uitgaven van de bijdrage, heeft de OC haar
vastgestelde begroting van 2019-2020 op de website geplaatst.
De totale ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 is voor de groepen 1 t/m 8 vastgesteld op € 15,- per
kind. Tot op heden heeft de OC nog niet van alle ouders de bijdrage ontvangen, daarom nogmaals het verzoek
om de ouderbijdrage over te maken op onderstaand rekeningnummer:
NL46 INGB 0004 1472 03
T.n.v. oudercommissie OBS het Kompas
O.v.v. naam en groep van uw zoon/dochter
Indien het voor u lastig is om het geld over te maken of mocht u problemen hebben bij het betalen van deze
bijdrage, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester Renée of met de voorzitter Bianca via email:
oudercommissie.hetkompas@opoijmond.nl. Zij helpen u graag verder en informeren u over de diverse
(betalings)mogelijkheden.
Heeft u inmiddels de bijdrage betaald? Hartelijk dank! En dan geldt deze oproep uiteraard niet voor u

.

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)
Beste ouders,
Hier een update over bevindingen rond school vanuit de MR.
Corona
Ja, het blijft lastig voor iedereen maar we doen het prima! Met name het wegbrengen van de kinderen in de
ochtend verloopt goed. Het ophalen heeft iets meer aandacht nodig. Afspraak is dat u als ouder(s) bij het
schoolhek gaat staan om je kind/kinderen weer op te halen. Denk dan hier ook om de onderlinge afstand, de
welbekende 1,5 meter. Dit blijf lastig soms, dat snappen wij ook hoor. Maar nogmaals: de afpsraak is dat
ouder(s) bij het hek staan om hun kind/kinderen mee te krijgen. Blijf dus niet in de auto of aan de overkant
staan, maar parkeer de auto in de daarvoor bestemde vakken. De leerkrachten hebben niet alleen jouw
lieveling vast maar ook van de andere ouders.
Roken
Als eerste willen wij iedereen bedanken die gehoor hebben gegeven aan het rookbeleid van school.
Voor diegene die het kwijt zijn, zullen wij het nog even kort herhalen
.
Roken?! Dus niet bij het hek van school.

Volgt u ons al op Facebook
en Instagram?
Daar worden wekelijks foto’s geplaatst van activiteiten die we op school doen!
Vind ons op Facebook onder: OBS Het Kompas en/of op Instagram onder: obskompas

Aanvullend ter informatie: vanaf 1januari 2021 mag er bij openbare gebouwen niet meer gerookt worden.
Roken is toegestaan op een afstand van 200 meter van het gebouw. Bij openbare gebouwen denkt u aan het
gemeentehuis, zwembad, bibliotheek en scholen. Overtreding van deze wetgeving kan een boete opleveren.
Zonde geld natuurlijk!
Winter
Het word weer kouder dus denk aan de kleding keuze. Ook in de winter gaan de kinderen naar
buiten voor de pauze en lopen zij naar de gymzaal. Voor de kinderen die op de fiets komen,
zorg er a.u.b. voor dat hun fiets veilig is en laat uw kind zijn/haar fietsverlichting aanzetten.

Namens de MR alvast fijne dagen toegewenst en blijf gezond.

Nieuwsflits vanuit de GGD Kennemerland
GGDflits Vieren in coronatijd
Het coronavirus heeft invloed op vakanties, feestdagen, het vieren van verjaardagen en
andere gezamenlijke activiteiten.
Het dagelijks leven is veranderd en beïnvloed hoe jaarlijkse feestelijkheden eruitzien.
Zo is een drukbezochte Sinterklaasintocht ondenkbaar en bij verjaardagen kan niet iedereen uitgenodigd
worden. Ook het wekelijkse familiediner en andere gewoontes zullen anders zijn. Hoe ga je hier als gezin mee
om?
Lees hier tips hoe het vieren ook zou kunnen en hoe je met kinderen kunt praten over de bijvoorbeeld corona
en de coronamaatregelen.
Meer behoefte aan specifieke informatie over Corona voor jonge kinderen, jeugdigen, ouders en
professionals? Klik hier.

Verjaardagen

1 dec
2 dec
3 dec
6 dec
8 dec
11 dec
14 dec

Parinaz
Silbana
Noer Fatima
Tess
Damon
Nergiz
Milica
Pleuni
Metehan

21 dec
23 dec
24 dec
25 dec
28 dec
29 dec
30 dec

Ali
Diya
Muhammed
Kadir
Drago
Selina
Aya
Jahlivio
Volgt u ons al op Facebook
en Instagram?
Chayenne
Daar
worden
wekelijks
foto’s
geplaatst
van
activiteiten
die
we op school doen!
Filip

Vind ons op Facebook onder: OBS Het Kompas en/of op Instagram onder: obskompas

