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Datum

Activiteit

5 november
11 november
16 november
16 t/m 20 november
24 november
26 november

Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)
Sint Maarten
OC vergadering
Oudergesprekken (de vorm wordt nader bepaald, in afwachting van de maatregelen)
Schoenzetten op school
MR vergadering

Beste ouders en verzorgers,
November: de maand waarbij de dagen korter worden en de ‘gezelligheid’ binnen terugkeert. Het begint allemaal
vanaf 11 november: Sint Maarten. En dan aansluitend wanneer wij Sinterklaas weer in het land verwelkomen.
Versieringen en lampjes voeren het straatbeeld maar ook in en om het huis! Helaas wordt ook de komende periode
weer anders dan normaal, maar met elkaar maken we er het beste van!
Let op: op donderdag 5 november hebben wij een studiedag. Alle leerlingen zijn die dag vrij.
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Ingeborg de Mari

Ventilatie schoolgebouw
Onlangs zijn er op alle scholen van Stichting OPO IJmond ventilatiemetingen uitgevoerd. Ook bij ons op OBS
Het Kompas. Dit is gedaan vanuit een landelijke onderzoek naar ventilatie in schoolgebouwen gekoppeld aan
corona. En we hebben goed nieuws: alle uitgevoerde metingen voldoen aan het bouwbesluit en de aanvullend
gestelde richtlijnen vanuit de Arbowet. Of ook wel: wij voldoen als school aan de gestelde eisen en onze
ventilatiesystemen kunnen dus veilig gebruikt blijven worden.

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

Daarnaast blijven wij regelmatig de ramen en deuren openzetten, bijvoorbeeld tijdens de pauzes en aan het
begin en einde van de lesdag.

Sinterklaasfeest op Het Kompas
Zoals ieder jaar vieren we ook dit jaar het Sinterklaasfeest op Het Kompas.
Hierbij even de belangrijkste data* op een rijtje.
(*onder voorbehoud dat de landelijke maatregelen niet aangescherpt worden)

14-11
17-11
20-11
24-11
24-11
25-11
3-12
4-12

Landelijke intocht van Sinterklaas
De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen hun wensenlijstje mee naar huis. Dit wordt
hun lootje. Ze nemen het lootje voor 20-11 weer mee naar school.
De lootjes worden getrokken in groep 5 t/m 8. De kinderen starten met het maken
van hun surprise en gedicht.
Alle kinderen mogen hun schoen zetten op school.
Pietengym
In verband met het schoen zetten gaan de (buiten)deuren van de klas pas om
08.30 uur open.
Groep 5 t/m 8 leveren hun surprise met gedicht om 08.30 uur in op school.
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

Traktaties
De coronatijd ligt nog niet achter ons. We zitten er momenteel weer middenin. Daarom ook voor de komende
periode het verzoek: is uw kind jarig? Alleen voorverpakte traktaties uitdelen. Dus helaas ook geen
zelfgemaakte/zelfgevulde traktaties. Hartelijk dank voor uw medewerking!

Schoolfruit
In de nieuwsbrief van oktober hebben wij u geïnformeerd dat onze school is ingeloot om aan het EUSchoolfruit programma mee te doen. Het EU-schoolfruit programma stimuleert kinderen samen in de klas fruit
en groente te eten. Wij ontvangen 20 weken lang iedere week 3 porties groente en fruit voor alle leerlingen.
De fruitdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. Vanaf 11 november krijgen alle kinderen op deze dagen
schoolfruit. Wij willen dan ook even extra benadrukken dat op woensdag tot vrijdag koekjes etc. niet mogen.
Via onderstaande site kunnen ouders zich aanmelden en zien welk fruit er die week gegeten wordt. Indien het
een fruitsoort betreft welke uw kind niet lekker vindt of wellicht een allergie voor heeft, dan kunt u op de
fruitdagen in de betreffende week een eigen stuk fruit meegegeven.
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-Schoolfruit.htm

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

Schoolmelk
Aansluitend op het schoolfruit heeft u in de mail van 27 oktober jl. kunnen lezen dat wij van 2 november 2020
t/m 9 april 2021 gratis drie keer per week Schoolmelk aangeboden krijgen! Dit zal in sommige weken halfvolle
melk/karnemelk zijn. In andere weken zal dit halfvolle yoghurt zijn. Graag verwijzen wij u naar het eerder
toegezonden schema, waarin u kunt terugvinden wanneer de kinderen welk zuivelproduct ontvangen.
Wat verwachten wij van u als ouder?
➢ Positief zijn! Wees positief over het initiatief richting uw kind(eren). Op deze manier staan zij open om
de zuivelproducten te proberen!
➢ Geef uw kind vanaf volgende week (2 november) op de dagen van de schoolmelk (dinsdag, donderdag
en vrijdag) een lege, goed afsluitbare beker mee naar school.
➢ Heeft uw kind een allergie of lactose intolerantie? Geef dit zo spoedig mogelijk door aan de leerkracht!

Zet je licht aan!
Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in!
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft wel eens een onveilige
verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt met 20 procent af
bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten. Daarom ouders:
controleer de fietsverlichting van uw kind. En “zet je licht aan!”
Wilt u meer informatie kijk dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie .

REMINDER: TSO bijdrage schooljaar 2020-2021
Ook dit schooljaar zijn de medewerkers van Partou weer aanwezig om onze tussenschoolse opvang (TSO) te
verzorgen. Hierdoor kunnen de leerkrachten hun welverdiende pauze nemen en daarna energiek aan de
middag beginnen. Daarom nogmaals het verzoek om de bijdrage TSO voor schooljaar 2020-2021 aan ons over
te maken. De bijdrage TSO is voor 2020-2021 wederom vastgesteld op € 30,00 per leerling per jaar (€0,20 per
overblijfmoment). Hartelijk dank!
U kunt de bijdrage overmaken op:
NL77 RABO 0388 0577 42
t.n.v. Stichting OPO IJmond inzake Het Kompas
o.v.v. kosten TSO en de naam en groep van uw kind(eren).

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

Verjaardagen

1 nov
2 nov

4 nov
8 nov
10 nov

Abyan
Mohammed
Sofia
Jacopo
Nathan N.
Danisha
Meikey
Shahnaz
Saabirin
Zubeer
Kinda

11 nov
13 nov
14 nov
18 nov
19 nov
20 nov
27 nov
29 nov

Hanan
Ánqel
Elif
Yalize
Nathan B.
Kaya
Erdem
Abdirizak
Sophie
Sena
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