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Datum

Activiteit

Datum

Activiteit

31 mei
21 juni
22 juni
23 juni

t/m 1 juni Pinsteren (vrij)
Vaderdag
OC vergadering (19:30 – 21:00 uur)
MR vergadering (15:00 – 17:00 uur)

30 juni
2 juli
3 juli

Laatste ochtend groep 8
Laatste schooldag groepen 1 - 7
Start zomervakantie (t/m 14 augustus)

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van schooljaar 2019-2020.
Wat is het een bijzonder jaar geweest. Met mooie ontwikkelingen maar ook vreemde en onzekere tijden.
Op 11 mei jl. gingen de deuren van onze school weer open en wat waren we blij om iedereen weer te zien.
Via deze weg willen wij nogmaals alle ouders/verzorgers bedanken voor hun inzet van de afgelopen periode.

DANK JE WEL!!
Met vriendelijke groet,
Ingeborg de Mari

Pinksteren
Op 31 mei en 1 juni is het Pinksteren. Geniet van dit extra lange weekend!

Studieweek gaat niet door
Zoals in een eerdere mail reeds is vermeld: de geplande studieweek van 2 tot 5 juni gaat niet door.
Door de lesuitval van de afgelopen periode heeft het team in overleg met de MR besloten om deze kostbare week
gewoon les te geven. Dit betekent dat de kinderen in deze week naar school komen en hun lessen volgen.

Hoe verder na 8 juni?
Dat is de vraag die ons allemaal bezig houdt: ”hoe nu verder na 8 juni?” Als school verwachten wij weer volledig open te
gaan vanaf 8 juni. Maar helaas kunnen wij u op dit moment nog niet verder informeren en dat spijt ons heel erg. Wij zijn
afhankelijk van de richtlijnen welke vanuit het Ministerie en de PO Raad worden opgesteld. De richtlijnen worden mede
door de RIVM voor het onderwijs bepaald en hier hebben wij geen invloed op.
Wij hopen de richtlijnen na het Pinksterweekend met u te kunnen delen en u meer duidelijkheid te geven hoe het
onderwijs voor uw zoon / dochter er na 8 juni uit komt te zien.
Denk dan bijvoorbeeld aan:
- Hoe gaan we om met ouders binnen de school? Halen en brengen?
- De inrichting van de klaslokalen?
- Afsluiting van het schooljaar? De musical? Eventuele schoolreisjes?
Nogmaals, zodra wij iets weten, hoort u direct van ons.

Bijdrage Tussenschoolse Opvang (TSO)
Uit onze administratie is gebleken dat de jaarlijkse bijdrage voor de Tussenschoolse Opvang door veel ouders nog niet is
betaald. Voor 2020 is de bijdrage voor de TSO vastgesteld op € 30,00 per leerling. Wij willen u vriendelijk doch dringend
vragen om dit bedrag z.s.m. aan ons over te maken.
Bedrag per leerling:
Naam rekeninghouder:
IBAN nummer:
En vermeld hierbij:

€ 30,00
Stichting OPO IJmond inzake Het Kompas
NL77 RABO 0388 0577 42,
Bijdrage TSO 2020 + naam van het kind / kinderen

Hartelijk dank!

Vanuit de groep…
Vanaf 1 september gaat juf Marjan (groep 6) genieten van haar welverdiende pensioen. Juf Marjan heeft bijna 15 jaar op
Het Kompas gewerkt. Wij gaan juf Marjan ontzettend missen maar gunnen haar uiteraard het allerbeste! Wij willen juf
Marjan graag een fantastisch afscheid geven. Hoe dit er uit komt te zien laten wij u te zijner tijd weten.

Einde schooljaar
Op vrijdag 3 juli start onze zomervakantie en deze dag zijn de kinderen vrij. Op maandag 17 augustus om 08:30 uur zijn
wij weer aanwezig en verwachten wij onze leerlingen op school!

Noodoproep Bibliotheek
Wij zoeken met ingang van het nieuwe schooljaar iemand om op woensdagochtend de bibliotheek te bemannen. De
huidige hulp stopt aan het eind van dit schooljaar. U kunt informatie vragen bij juf Jacqueline, groep 1/2A.

Avond4daagse
Door de Coronacrisis is ook de Avond4daagse afgelast. Hierop is een leuk alternatief bedacht: de Avond4daagse ‘home
edition’. Loop de Avond4daagse samen als gezin!
Voor meer informatie klik op deze link: https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition

Vanuit de Oudercommissie
Oproep nieuwe leden voor de Oudercommissie (OC)
Voor komend schooljaar is de OC dringend opzoek naar nieuwe leden. De OC van Het Kompas bestaat uit ongeveer 10
leden die de leerkrachten helpen bij het organiseren van activiteiten. Denk aan: Sinterklaas, Krokusfeest, de
Sterrenshow, eindmusical van groep 8, etc.. Aan het begin van het schooljaar worden de activiteiten onder de leden
verdeeld. Voor veel activiteiten liggen draaiboeken klaar, maar nieuwe ideeën zijn altijd welkom! De OC vergadert
ongeveer 8 keer per jaar, op de maandagavond. Naast nieuwe leden is de OC opzoek naar een nieuwe penningmeester.
Hieronder in het kort de taken van de penningmeester.
Penningmeester OC
Als penningmeester draag je zorg voor het innen van de ouderbijdrage en houdt je de boekhouding bij van alle
inkomsten en uitgaven van deze ouderbijdrage. Je start het jaar met het maken van een begroting en sluit het jaar af
met een financieel overzicht. Enige affiniteit met financiën is dan ook wenselijk. Je beheert ook de pinpas en het
contante geld. Naast je eigen taken sluit je een aantal keren per jaar aan bij de OC vergadering om tussentijds verslag te
doen van de inkomsten en uitgaven.
De huidige penningmeester gaat ons helaas verlaten omdat haar kind naar de brugklas gaat. Zij heeft de boekhouding
heel overzichtelijk georganiseerd, wat de overname van haar taken een stuk makkelijker maakt! Door haar vertrek is
vervanging noodzakelijk en daarom doen wij als school en OC een dringend beroep aan u – de ouders/verzorgers – om
zich aan te melden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met meester Frank (groep 6) of Bianca Welp
(voorzitter OC).

Medezeggenschapsraad
Medenzeggenschap is belangrijk! Iedere school in het basisonderwijs heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR).
De MR heeft verschillende bevoegdheden, zoals het recht op overleg en het informatierecht. De MR bestaat voor een
deel uit ouders (oudergeleding) en leerkrachten (personeelsgeleding). De MR voert overleg met elkaar en met de
directie over o.a. het schoolbeleid. Daarnaast bevordert de MR het overleg en openheid binnen de school,
het tegengaan van discriminatie en het informeren van de overige ouders en personeel.
Spreken deze onderwerpen u aan? En bent u in staat om persoonlijke en schoolzaken goed te scheiden?
Laat het ons weten! Voor komend schooljaar is de MR op zoek naar 2 nieuwe leden voor de oudergeleding.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met juf Gjelly (gr. 5), juf Jenny (gr. 1/2 C) of juf Jacqueline (gr. 1/2 A).

Even voorstellen!
Mijn naam is Jessica Bunnik en misschien is het u opgevallen, maar u heeft in de afgelopen periode
reeds een paar keer een bericht van mij ontvangen. Ik vervang Lida, die van haar welverdiende
pensioen is gaan genieten. Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. Ik ben getrouwd en moeder
van 2 dochters (18 en 13 jaar). Mijn dochters zijn inmiddels al weer een tijdje van de basisschool af,
maar de herinneringen komen weer naar boven nu ik zelf op een basisschool werk! Ik ben op 1 april
gestart als administratief medewerker op Het Kompas en combineer mijn werk met een soortgelijke
functie op De Sterrekijker. Beide scholen vallen onder het schoolbestuur OPO IJmond.
Hiervoor heb ik 17 jaar bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond gewerkt, een organisatie gericht op
het bieden van passend onderwijs in deze regio. Het basisonderwijs is mij dus niet onbekend! De overstap naar deze
functie heb ik genomen omdat ik heel graag meer in contact wil komen met de werkvloer, de leerkrachten en niet te
vergeten: de kinderen. Ik hoop u allemaal snel eens te mogen ontmoeten!

Verjaardagen
2 juni
8 juni

9 juni
10 juni
13 juni

Bram
Evy
Wesley
Fleur
Jackson
Vera
Avalon

15 juni
18 juni
19 juni
20 juni
21 juni

Sandra
Semmy
Mahmoed
Maywand
Gerayno
Azad
Emir

22 juni
23 juni
24 juni
27 juni
30 juni
2 juli
5 juli

Jari
Demy
Claudia
Nevra
Yaren
Pasha
Riley
Gül

