N

euwsbrief
Nieuwsbrief Basisschool Het Kompas,

Datum

Activiteit

20 januari
donderdag 4 en
vrijdag 5 februari
8 t/m 12 februari
22 t/m 26 februari

Nationale voorleesdag
Studiedag team – alle leerlingen vrij

januari 2021

Advies gesprekken groep 8
Voorjaarsvakantie

Beste ouders en verzorgers,
Beste ouders, verzorgers,
Allereerst de beste wensen voor het nieuw jaar! Dat 2021 een mooi en vooral straks weer een “normaal” jaar mag
worden. We zijn het jaar gestart waar we geëindigd zijn: in lockdown. Schoolgebouwen gesloten en de overstap naar
het thuisonderwijs. Geen ideale situatie voor veel van onze leerlingen maar met elkaar maken we er het beste van!
Met vriendelijke groet,
Ingeborg de Mari

Telefonische bereikbaarheid
Door de sluiting van de scholen en de overstap naar thuisonderwijs werken de leerkrachten maar ook de administratie
vanuit huis. Hierdoor is de school telefonisch slecht bereikbaar. Wij vragen u dan ook om via Parro contact op te nemen
met de leerkracht van uw kind. Zij nemen dan via Parro, of indien nodig, telefonisch contact met u op om uw vragen te
beantwoorden en/of uw kind te ondersteunen waar nodig.
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!

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

Nieuwsflits vanuit de GGD Kennemerland
De jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente blijven ook tijdens de lockdown beschikbaar voor school,
ouders en jongeren. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen houden spreekuren op de jeugdgezondheidszorg (JGZ)locaties. Ze werken verder zo veel mogelijk vanuit huis.
Ze blijven bereikbaar voor:
A. Opvoedondersteuning
B. Advies over gedrag en emoties van je kind/jongere.
Door het thuiszitten en wegvallen van bepaalde activiteiten kan het gedrag van je kind veranderen. Maak je je als ouder
hier zorgen over, dan kan je contact met ons
opnemen.
C. Alle afspraken gaan door. Elk kind mag met 1 begeleider (met mondkapje) komen.
Onze corona maatregelen:
• Aangepaste spreekuren, zodat er zo min mogelijk ouders en kinderen op de locatie aanwezig zijn.
• Cliënten met verkoudheidsklachten of andere Covid-19 gerelateerde klachten mogen niet naar de GGD komen.
• Voor JGZ medewerkers met verkoudheidsklachten of andere Covid-19 gerelateerde klachten geldt dat zij geen
spreekuur houden en zich zo snel mogelijk laten testen.
• Goede handhygiëne en ook goede hygiëne in alle ruimtes.
• 1 ouder begeleidt 1 kind. Zo nodig kan de 2de ouder inbellen.
• Alle JGZ-medewerkers dragen een medisch mondneusmasker.
• Alle cliënten vanaf 12 jaar worden verzocht een (niet-medisch) mondneusmasker te dragen.
• In de spreekkamer houdt men 1,5 meter afstand. Bij lichamelijk onderzoek of vaccineren is dit niet mogelijk. Echter, dit
zijn in het algemeen korte momenten.
Meer informatie? Bekijk onderstaande websites voor ouders en kinderen:
• www.opvoeden.nl
• Coronavirus | GGD Kennemerland
• Coronavirus - informatie voor ouders | Nji
• Coronavirus - informatie voor jonge kinderen | Nji
• Coronavirus - informatie voor kinderen | Nji
Bovenstaande informatie is ook in het Engels beschikbaar. Deze treft u in de bijlage bij deze nieuwsbrief.

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
Chayenne
Filip
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