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Datum

Activiteit

4 en 5 februari
9 t/m 12 februari
15 t/m 19 februari
19 februari
22 t/m 26 februari
8 t/m 26 maart
11 maart
15 maart

Studiedagen – let op: deze gaan door
Advies gesprekken groep 8
Oudergesprekken
Rapporten mee naar huis
Voorjaarsvakantie
Projectweken
MR vergadering
OC vergadering

februari 2021

Beste ouders en verzorgers,
Beste ouders, verzorgers,
Op het moment dat we deze nieuwsbrief schrijven is er nog veel onduidelijkheid. De scholen zullen tenminste tot 8
februari gesloten blijven en gaan wij door met het geven van thuisonderwijs.
Studiedagen 4 – 5 februari
Voor 4 en 5 februari hebben wij 2 studiedagen gepland. Hierbij laten wij u weten dat deze studiedagen WEL
doorgaan. Wij zullen beide dagen geen online lessen geven. Wel is de noodopvang open voor de vaste kinderen.
De leerkrachten zullen vooraf werk klaarzetten voor de kinderen, zodat zij beide dagen zelfstandig aan de slag
kunnen.
Bedankje!
Om u – de ouder/verzorger – te bedanken, hebben wij een kleine attentie voor u! Via de leerkracht hoort u ‘hoe en
wanneer’ de attenties opgehaald en/of uitgedeeld gaan worden.
Indien het sein gegeven wordt dat de scholen vanaf 8 februari weer open mogen, informeren wij u zo spoedig
mogelijk verder. Laten we met elkaar ook de komende periode volhouden!
Met vriendelijke groet,
Ingeborg de Mari

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

Telefonische bereikbaarheid
Door de continuering van de sluiting van de scholen blijven de meeste leerkrachten, directie en
administratie vanuit huis werken. Hierdoor is de school telefonisch slecht bereikbaar. Wij vragen
u dan ook om wederom de komende tijd via Parro contact op te nemen met de leerkracht van
uw kind. De afgelopen periode heeft dit goed gewerkt, hier zijn wij heel blij mee. Op deze
manier blijven de lijntjes tussen school en thuis kort en warm.
Heeft u vragen of mededelingen voor de administratie? Dan kun u mailen naar: infohetkompas@opoijmond.nl. Wij
nemen dan z.s.m. contact met u op. Hartelijk dank voor uw medewerking!

Aankondiging vragenlijst Onderzoeksinstituut LEARN
Zoals in eerdere brieven is aangegeven, hebben wij als school vanuit het ministerie een subsidie ontvangen om onze
leerlingen extra te kunnen begeleiden n.a.v. de eerste corona periode. Het Onderzoeksinstituut LEARN (Vrije
Universiteit Amsterdam) heeft in opdracht van het ministerie een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst wordt u
volgende week toegestuurd. Wij willen u namens LEARN verzoeken om de vragenlijst in te vullen. Naast een brief wordt
er ook een informatiefilmpje meegestuurd met meer informatie over het doel van het onderzoek.

Nieuws vanuit Centrum voor Jeugd & Gezin
Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) laat u weten ook tijdens deze tweede lockdown klaar te staan voor ouders en
kinderen. Naast contact met het Informatie- & Adviesteam staat ook de CJG-coach verbonden aan Het Kompas voor u
klaar. Naast het bieden van een luisterend oor geven de coaches ook advies. Contact tussen u en CJG-coaches gebeurt
via beeldbellen of telefonisch.
Meer informatie over de mogelijkheden, ook m.b.t. opvang van kwetsbare gezinnen, vindt u in de bijlage bij deze
nieuwsbrief.

Buurtgezinnen: Opvoeden doen wij samen.
Buurtgezinnen is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen.
Daarnaast wil Buurtgezinnen voorkomen dat de problemen in een gezin verergeren en eraan bijdragen dat kinderen fijn
kunnen opgroeien in hun eigen gezin.
Herken je dat? Soms lijkt alles tegen te zitten. Problemen stapelen zich op in je gezin en worden steeds zwaarder. Er hoeft
dan maar iets te gebeuren of de emmer loopt over. Dan lukt het niet meer om op ieder moment voldoende tijd en
aandacht aan de kinderen te besteden. Of aan jezelf.
Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt
(steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast en kunnen op adem
komen. De hulp is gelijkwaardig, alledaags en vriendschappelijk.
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Vraag- en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de ondersteuning.
Het kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse speelafspraak bij het steungezin thuis, een weekend logeren of samen iets
leuks ondernemen. Dat is iedere keer maatwerk. Het steungezin heeft zelf opvoedervaring en/of eigen kinderen. Alle
gezinsleden van het steungezin van 18 jaar en ouder moeten een Verklaring omtrent goed gedrag (VOG) kunnen
overleggen aan Buurtgezinnen.
Wil je meer weten? Heb je behoefte aan ondersteuning/ontlasting? Of lijkt het je fijn om zelf een gezin te
ondersteunen? Dan kun je voor meer informatie terecht bij de intern begeleider(s) van school; op de website
www.buurtgezinnen.nl of rechtstreeks contact opnemen met de Coördinator van Buurtgezinnen zelf. De folder van
Buurtgezinnen is meegestuurd in de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Coördinator Buurtgezinnen Heemskerk en Beverwijk: Ingeborgh Olij-Frima, telefoonnummer 06-11017207.
Coördinator Buurtgezinnen Velsen: Barbara van der Meij de Bie, telefoonnummer 06-15647823.

Nieuwsflits vanuit de GGD Kennemerland
Hoe help je je kind zich aan de coronamaatregelen te houden? Wat als je kind bezorgd of angstig is? En hoe voorkom je
zelf dat je 'corona-moe' wordt? Op deze en andere vragen geeft presentatrice Fiona antwoord in dit filmpje.
Meer informatie:
Coronavirus - informatie voor ouders | NJi
Coronavirus | Informatie over ouderschap | Opvoeden.nl
Coronavirus - informatie voor jonge kinderen | NJi (t/m 7 jaar)
Coronavirus - informatie voor kinderen | NJi
Coronavirus - informatie voor jongeren en jongvolwassenen | NJi
Maak je je zorgen over je kind? Of heb je zelf opvoedondersteuning nodig? Het is altijd mogelijk een afspraak te maken
met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige verbonden aan de school. Zij kunnen meedenken, onderzoeken, adviseren en
verwijzen. Een afspraak maken kan op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 via 023 7891777 of
frontofficejgz@vrk.nl
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Nationale voorleesdagen
Afgelopen week vonden de jaarlijkse nationale voorleesdagen plaats. Een
terugkerende traditie waarbij bekende en minder bekende Nederlanders op de
scholen komen voorlezen. Dit jaar heeft wethouder Brigitte van den Berg van de
gemeente Beverwijk voorgelezen aan de kinderen in de noodopvang. Zij was erg
onder de indruk van onze school en hoe wij omgaan met de situatie rondom
noodopvang en thuisonderwijs. Haar bevindingen zijn de burgemeester van
Beverwijk niet ontgaan! Wij zijn dan ook ontzettend blij en trots dat a.s. maandag
de burgemeester, de heer Martijn Smit, een kijkje komt nemen op Het Kompas.
Hierbij laat hij zich informeren hoe wij als team samen met de kinderen omgaan
met de schoolsluiting, de noodopvang en de online lessen.

Wethouder Brigitte v.d. Berg leest de leerlingen in de noodopvang voor uit het boek ‘Coco kan het!’

Verjaardagen
Tot onze schrik hebben wij in de nieuwsbrief van januari de verjaardagen van december genoemd en niet de
verjaardagen van januari. Omdat al onze leerlingen het verdienen om in het zonnetje gezet te worden, hierbij alsnog.
We hopen dat jullie allemaal een fijne verjaardag hebben (gehad)!

4 jan
5 jan
7 jan
11 jan
12 jan
15 jan
17 jan
18 jan

23 jan

25 jan
28 jan
31 jan

Defano
Nicole
Bahtiyar
Ersan
Ceyda
Meraal
Casper
Enes
Nabeeha
Devrim
Lisa
Nihal
Marwa
Keano
Blanka
Nikki
Marit
Zakaria
Adam

3 febr
7 febr
10 febr
12 febr
15 febr
18 febr
19 febr
22 febr
24 febr
27 febr
28 febr

Aybuke
Umut
Manar
Chanella
Sonay
Selena
Alida
Sedef
Sabariin
Miks
Medina
Livia
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