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Datum

Activiteit

8 t/m 26 maart
11 maart
15 maart
2 april
4 april
5 april
20 april
27 april

Projectweken
MR vergadering
OC vergadering
Goede vrijdag – Let op: een gewone lesdag voor de leerlingen
1e Paasdag
2e Paasdag – de leerlingen zijn vrij
Start centrale eindtoets groep 8
Koningsdag – de leerlingen zijn vrij

Beste ouders en verzorgers,
Beste ouders, verzorgers,
We hopen dat u de afgelopen week een fijne en ontspannen voorjaarsvakantie heeft gehad. En dat de kinderen
hebben genoten van het mooie weer. Maar wat is het fijn dat we weer volledig open zijn en wij de kinderen weer in
school les mogen geven! De komende periode blijven we met elkaar hard werken, zodat de kinderen met een gerust
hart later dit jaar de zomervakantie in gaan.
Laten we met elkaar goed alert blijven op het goed houden van afstand bij het halen en brengen. We zien veel
ouders best dicht op elkaar staan bij het hek. Vooral bij het halen is het erg druk…. U kunt met uw kind ook een
andere plek afspreken waar u gaat staan. Aan de andere kant van het schoolplein is meer ruimte. Als u dit aan de juf
doorgeeft, kan zij uw kind die kant op sturen bij het weggaan.
Dank voor uw medewerking!
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

Projectweken 8 maart t/m 26 maart
Maandag 8 maart starten de projectweken op Het Kompas met als thema: Druk met woorden.
Met dit thema kan Het Kompas veel kanten op. Zowel de druktechnieken, de boeken, de schrijvers ect kunnen aan bod
komen. De kleutergroepen zijn al van start gegaan met een echte boekenwinkel in de klas.
Helaas kunnen we dit jaar geen gezamenlijke afsluiting/kijkmiddag houden, maar u zult alle enthousiaste verhalen wel
horen van uw kind. En natuurlijk via Parro en/of onze social media kanalen!

Nieuws vanuit Centrum voor Jeugd & Gezin
– Dit keer geen informatie vanuit CJG, wij hopen volgende maand weer een interessante bijlage voor u te hebben. –

Informatie vanuit JGZ Kennemerland
Opvoeden gaat niet altijd vanzelf, soms kun je als ouders/verzorgers best wat tips en adviezen gebruiken. De
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland biedt deze tips en adviezen. Sinds jaren bieden zij (online) workshops aan op het
gebied van opvoeden. De workshops zijn laagdrempelig en er zijn geen kosten aan verbonden. In de bijlage treft u een
overzicht aan van de workshops welke gegeven worden tot aan de zomervakantie van 2021.

Nieuwsflits vanuit de GGD Kennemerland
In de bijlage treft u de maandelijkse GGD nieuwsbrief voor ouders aan. Hierin kunt u meer lezen over de aangepaste
corona maatregelen en de contactgegevens van de GGD. Daarbij een tweede bijlage waarin uitleg wordt gegeven over
het testen van kinderen op Covid-19. Uiteraard kunt u contact opnemen met de GGD indien u vragen heeft de bijlagen
of Covid 19.

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

Gratis inschrijving en verrassing voor nieuwe leden van 0 t/m 12 jaar
Maak je kind nu lid van de bibliotheek en je krijgt een mini-prentenboekje Coco kan het,
een Coco-knuffeltje of een geheimschriftdagboekje cadeau.
Extra leuk: Je betaalt tijdens deze actieperiode geen inschrijfgeld, dus dat scheelt ook nog eens 4 euro!
Dus is je kind nog geen lid en wil je toch kinderboeken lenen voor thuis? Zolang de bibliotheek gesloten is kan dat zo:
Vul het aanmeldformulier in op onze website. Zie: https://www.bibliotheekijmondnoord.nl/word-lid-van-debibliotheek.html.
Bestel dan je tas met bibliotheekboeken. Vervolgens bezorgen we een tas met leuke kinderboeken, het
lidmaatschapspasje en een cadeautje bij je thuis. Let op: De actie loopt zolang de bibliotheek vanwege de lockdown
gesloten is.

Verjaardagen

5 maart
8 maart
10 maart
14 maart
15 maart
17 maart
23 maart
25 maart
31 maart

Brandon
Yusuf
Alan
Najia
Leonardo
Elianne
Acelya
Desteny
Roos
Victoria
Stas
Caner
Douaa
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