Jaarkalender 2020-2021

Einthovenstraat 26
9402 CB|Assen
0592-354234
hetkompas.assen@ckcdrenthe.nl
www.kompasassen.nl

Beste ouder(s), verzorger(s),
Gedurende het schooljaar zijn er tal van activiteiten die we onder uw aandacht willen brengen. Dit doen we elke week via onze digitale
nieuwsbrief. Via de mail en parro krijgt u daarvan bericht. Soms is het handig om wat verder vooruit te kunnen kijken. Daarom hebben
we deze jaarkalender waarop al veel activiteiten, die tot nu toe bekend zijn, zijn ingevuld. Ook leest u hier allerlei praktische informatie.
We hebben de activiteiten ingepland, zoals een gewoon schooljaar. Het afgelopen jaar was geen gewoon schooljaar, en we weten
niet hoe het komend scholjaar zal lopen. We informeren u telkens via Parro en de nieuwsbrief over eventuele wijzigingen.
Deze bijlage met jaarkalender en praktische informatie is voor ouders/verzorgers van de kinderen op ons kindcentrum. Deze bijlage
maakt onderdeel uit van onze kindcentrumgids. Deze gids kunt u downloaden via scholenopdekaart.nl en de website.
We wensen u en uw kind(eren) een heel fijn schooljaar toe!
Hartelijke groeten,
Bregina Staal (directeur) en
Martien de Pauw (adjunct-directeur)
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augustus 2020

•

Schooltijden en pauzes

Peutergroep
Maandag t/m vrijdag

Groep 1 t/m 8
8.30-12.30

Maandag t/m vrijdag

08.15-13.45

(Bij voldoende aanmeldingen kan er
ook een middaggroep zijn)
In de peutergroep krijgen de kinderen rond 10 en 12 uur iets te eten en drinken van de pedagogisch
medewerker.
De groepen van de basisschool hebben niet allemaal tegelijk pauze. De pauzes zijn tussen 9.50 uur tot 10.45
uur. Rond 10 uur en rond 12 uur wordt in de basisschoolklassen het meegebrachte fruit/ eten/ drinken
opgegeten/ gedronken. In alle groepen wordt tijdens het fruit eten voorgelezen of jeugdjournaal gekeken.
Geeft u voor beide pauzemomenten een gezond tussendoortje (fruit en drinken) en een gezonde lunch
(brood en drinken) mee?
• Gouden weken
Aan het begin van het schooljaar besteden de leerkrachten d.m.v. spelactiviteiten veel tijd aan de
groepsvorming.
• Schoolreis
Aan het begin van het schooljaar organiseren we voor de groepen 1 t/m 7 een schoolreis en voor groep 8
een kamp. We doen dit juist aan het begin van het schooljaar als onderdeel van De Gouden Weken voor
de groepsvorming.
• Veiligheid / verkeersouders
Vanwege de verkeersveiligheid en een goede doorstroom van komende en gaande kinderen en ouders,
vragen wij zowel de kinderen als de ouders dringend zich aan de onderstaande gedragsregels te houden:
•
•
•
•

Breng uw kind zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school. Dat scheelt veel autoverkeer rondom
de school.
Ouders die op hun kinderen wachten, staan op het benedenplein.
Honden zien wij liever niet op het plein. Als het echt niet anders kan, dienen ze strak aangelijnd
gehouden te worden.
In en rond de school en op het plein mag niet worden gerookt. We zijn een rookvrije school.

Indien wij voor het vervoer van onze leerlingen gebruik maken van vrijwillige ouders als chauffeur, gelden er
veiligheidsafspraken. Dit betreft de inzittenden verzekering, het dragen van gordels en het gebruiken van
stoelverhogers (bij kleine kinderen). Voor meer informatie verwijzen wij naar het protocol dat op het
kindcentrum ter inzage ligt.
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september 2020

Bewegingsonderwijs is een belangrijk onderdeel van de week.
• Beweging peutergroep
De peuters spelen dagelijks buiten of in de hal.
• Bewegingsonderwijs groepen 1 en 2
De kleuters spelen buiten of in het speellokaal. Zou u voor het
speellokaal een paar gymschoentjes mee willen geven? Graag met
klittenband en voorzien van naam in een tasje. Gymkleding is niet nodig;
dat zou erg veel tijd kosten om om te kleden. De kleuters spelen binnen
in hun ondergoed.
• Gymnastiek rooster groep 3 t/m 8
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn er gymlessen
gepland. Elke groep gymt minimaal 2x per week. Vanaf groep 5 gaan
de kinderen in principe op de fiets naar de sportzaal. Via Parro hoort u
de dagen en tijden van de leerkracht van uw kind. Ook praktische
afspraken over halen en brengen maakt u met de leerkracht. Op
donderdag is er een vakleerkracht gym.
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben een tas met gymkleren en
gymschoenen (geen zwarte zool) nodig. Laat sierraden thuis.
Oorknopjes moeten voor de veiligheid worden afgeplakt.
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2020

oktober

•

Schoolvakanties
Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie

12 oktober 2020

16 oktober

Kerstvakantie

21 december

1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

22 februari

26 februari

Paasvakantie

2 april

5 april

Meivakantie

26 april

7 mei

Bevrijdingsdag

Valt in de meivakantie

Hemelvaart

13 mei

Pinksteren

24 mei

Zomervakantie

12 juli

14 mei
20 augustus

• Margedagen:
Een aantal dagen per jaar gaan de basisschoolkinderen niet naar
school. De leerkrachten hebben dan tijd voor nascholing,
administratie, overleg en andere taken. De kinderen van groep 1 t/m
8 hebben op de volgende dagen vrij:
Donderdag 27 augustus
Woensdag 16 september
Vrijdagmiddag 18 december v.a. 11.45 uur
Maandag 11 januari
Woensdag 17 maart
Dinsdag 13 april
Donderdag 3 juni
Vrijdag 25 juni
Vrijdagmiddag 9 juli v.a. 11.45 uur.
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november 2020

• Het binnengaan van het gebouw
Onderstaande tekst is de normale gang van zaken. In de Corona-tijd zijn er andere afspraken. Houdt u daarvoor uw mail en Parro in de gaten.
Voor het snel afzetten van uw kind(eren) kunt u gebruik maken van de Kiss and Ride strook aan de Einthovenstraat. Ook zijn er parkeerplaatsen langs de
Thorbeckestraat. De ouders van groep 1 t/m 8 mogen geen gebruik maken van het parkeerterrein aan de pleinkant. Deze plaatsen zijn alleen voor de
opvang en het gezondheidscentrum.
De kinderen van de peutergroep komen vanaf 8.20 uur met hun ouders binnen. De ouders spelen nog even met hun kind in het lokaal. Daarna nemen
de ouders afscheid en om 8.30 uur begint de pedagogisch medewerkster de dag.
Vanaf 8.05 uur is er toezicht op het plein. ’s Morgens om 8.10 gaat de bel. De kinderen van groep 1 en 2 mogen dan met de ouders door de
hoofdingang naar binnen. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan bij hun groep en ingang in de rij staan. De groepen 3a, 3b, 4a, 4/5b, 5b en 7b maken
gebruik van de kerkingang aan de pleinkant en de groepen 6, 7a en 8 gaan door het hek aan het begin van het plein. De kinderen gaan onder
toezicht van de leerkracht naar binnen. Alle lessen starten om 8.15 uur.
• Het verlaten van het gebouw
De peuters worden door hun ouders uit het lokaal gehaald.
De kinderen van groep 1 en 2 worden door de leerkracht naar buiten gebracht. Ze gaan in de cirkel van hun groep staan. Ouders wachten op de
kinderen op het plein. Als het kind of de leerkracht de ouder van het kind ziet, dan mag het kind naar de ouder toe.
De leerkrachten van groep 3 t/m 8 zien erop toe, dat de kinderen het gebouw rustig verlaten. Zij lopen met de groep mee naar de uitgang. Dit geldt
zowel tijdens de pauze als bij het naar huis gaan.
Kinderen die na schooltijd naar de BSO van Doomijn gaan worden opgewacht bij de deur naar de BSO-ruimte. Kinderen die naar een andere
kinderopvangorganisatie gaan verzamelen zich bij de balie. De chauffeurs of pedagogisch medewerkers vangen hen daar op.
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• Luizencontrole
Ons doel is een luisvrije school. Daarom vindt na elke vakantie luizencontrole
plaats. Elke groep heeft een ouder of een paar ouders die deze klus uitvoeren.
Wanneer er bij uw kind luizen of neten worden geconstateerd, dan krijgt u een
berichtje met het verzoek actie te ondernemen.
• Projectgeld
Om praktisch vorm te geven aan onze levensovertuiging en onze maatschappelijke
betrokkenheid zamelen we zo nu en dan geld in voor diverse projecten. In de
nieuwsbrief leest u welk thema we kiezen en op welke manier we hier aandacht aan
besteden. Uiteraard hebben kinderen inspraak bij de keuze van het project.
• Regen en -kleding
Bij regen gaan de deuren 10 minuten voor het begin van de school open. Wees er
op attent dat de kinderen niet te vroeg op school komen. Wilt u de naam van uw
kind in de laarzen en de regenkleding zetten? Er ontstaat nog weleens verwarring
over, omdat sommige kinderen dezelfde kleding/laarzen hebben.
Wanneer uw kind bij regenachtig weer laarzen aan heeft, zou het prettig zijn als het
slofjes mee naar school krijgt. In de lokalen mogen de kinderen geen laarzen dragen.
Wanneer kinderen in de natuurspeeltuin hebben gespeeld vragen we, vooral bij nat
weer, om de schoenen bij de deur uit te doen.
• De openbare bibliotheek / de bieb op school
De school heeft de mogelijkheid boeken en andere materialen te lenen uit de
openbare bibliotheek. Waar mogelijk doen we mee aan projecten die door de
bibliotheek worden georganiseerd. Verder heeft Kindcentrum Het Kompas ook voor
2020-2021 een overeenkomst met de bibliotheek Assen (ABOS) gesloten, waardoor
we veelvuldig van de faciliteiten van de bibliotheek gebruik kunnen maken. Onze
taallees-coördinator onderhoudt de contacten.
Kinderen van de peutergroep kunnen op verschillende dagen boeken lenen van de
Boekenbeer. In de groepen 1, 2 en 3 kunnen kinderen wekelijks op school boeken
lenen van De Berenbieb. Voor kinderen vanaf groep 4 is er Het Boekenbos. Kinderen
van groep 7 verzorgen hiervan onder begeleiding de uitleen.
• Mobiele telefoon
Zowel in de school als op het plein zijn de mobiele telefoons van de kinderen uit. Bij
overtreding van deze regel zal de telefoon in beslag genomen worden. Aan het
eind van de dag kan de telefoon onder voorwaarden weer worden teruggegeven.
Deze strenge maatregel is nodig om eventueel pestgedrag in en rondom de school
te helpen voorkomen.
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• PBS op Het Kompas
De hele school werkt vanuit dezelfde waarden. Het Kompas ziet als
belangrijkste waarden:
respect, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De principes van PBS:
-Heb heldere verwachtingen (zeg wat je wél wilt);
-We leren goed gedrag aan door middel van gedragslessen;
-We bekrachtigen goed gedrag;
-We minimaliseren aandacht voor ongewenst gedrag;
-We hebben heldere consequenties voor onacceptabel
gedrag.
We gaan voor een veilige school, waar iedereen graag komt en
waar alle kinderen zich kunnen ontwikkelen!

• Het voortgezet onderwijs
Aan het eind van groep 8 gaan alle kinderen van de basisschool naar
het voortgezet onderwijs. Veel kinderen van Het Kompas gaan na de
basisschool naar de Christelijke Scholengemeenschap Vincent van
Gogh. Daar kunnen ze kiezen uit alle vormen van voortgezet
onderwijs.
Om de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs voor de kinderen soepeler te laten verlopen, volgen de
kinderen van groep 8 een aantal lessen op CSG Vincent van Gogh.
Dit gebeurt in het kader van het project “Jouw school, mijn school”.
Hierdoor is de drempel naar het voortgezet onderwijs minder hoog en
kunnen de kinderen met meer zelfvertrouwen starten in het voortgezet
onderwijs.
Verwijzingen van groep 8 leerlingen doen wij op basis van de
‘Plaatsingswijzer’. Dit instrument kijkt naar de resultaten die een leerling
de afgelopen 3 jaar heeft behaald op de midden Cito-toetsen van
Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen en Technisch lezen. Uiteraard
spelen gedrag en werkhouding ook een rol van betekenis. De IEPeindtoets gebruiken wij als controle-instrument om naast het advies
van de plaatsingswijzer te leggen.
• Dyslexie en mogelijke vergoeding
Voor scholen is een belangrijke rol weggelegd in het signaleren van
en begeleiden van kinderen met zeer ernstige leesproblemen of
dyslexie. In de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie worden
hiervoor handreikingen gedaan aan scholen. Als een leerling voldoet
aan vastgestelde voorwaarden kan de gemeente extra begeleiding
die kinderen nodig hebben vergoeden. Onze spellingsmethode
(Staal) sluit aan bij de methode van deze extra begeleiding.
Aanmelding voor diagnostiek geschiedt door de ouders op basis van
een leerlingdossier dat door de school wordt gemaakt. De gemeente
beslist op basis van de schoolgegevens en eigen onderzoek of de
leerling voor de vergoede dyslexiebehandeling in aanmerking komt.
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Ontwikkelingsgebied

Belangrijkste methodes

Doelen

Brede peuter-ontwikkeling

Puk en Ko

Onze begeleiding in de peutergroepen is er op gericht dat kinderen zich evenwichtig kunnen
ontwikkelen en succesvol kunnen deelnemen aan het onderwijs aan groep 1.

Taal- en reken-ontwikkeling
groep 1 en 2

Kleuterplein, Pluspunt, Met
sprongen vooruit

Ons onderwijs in de groepen 1 en 2 is er op gericht dat kinderen zich evenwichtig kunnen
ontwikkelen en succesvol kunnen deelnemen aan het onderwijs aan groep 3.

Nederlandse taal

Lijn 3, Staal Taal, Staal spelling,
Nieuwsbegrip / werkwijze Close
reading, Klinkers

Kinderen kunnen zich mondeling en schriftelijk uiten in goed Nederlands. De leerlingen kunnen
de spelling van de Nederlandse taal min of meer foutloos kunnen hanteren. Aan het eind van
groep 5 beheersen de leerlingen het lezen dusdanig, dat zij zelfstandig informatie kunnen
verwerken.

Engelse taal

Groove me (groep 1 t/m 4),
Join in (groep 5 t/m 8).

De leerlingen kunnen aan het eind van groep 8 eenvoudig Engels begrijpen en spreken.

Rekenen en wiskunde

Pluspunt, Met sprongen vooruit

De leerlingen verwerven o.a. vertrouwdheid met getallen, maten en bewerkingen. Ze leren de
taal van wiskunde.

Oriëntatie op jezelf en de
wereld

Topondernemers, Rondje
verkeer (gr. 3 t/m 6), Op voeten
en fietsen (gr. 5 en 6) en de
Jeugdverkeerskrant (gr. 7 en 8),
Cultuurmenu en PBS.

De kinderen leren zichzelf, de nabije wereld en de wereld veraf, maar ook de wereld van
vroeger en nu kennen. Kinderen leren vaardigheden, waarmee ze een volwaardig lid van onze
maatschappij kunnen worden.

Kunstzinnige oriëntatie

Eigenwijs digitaal, Cultuurmenu

De leerlingen maken kennis van culturele en kunstzinnige uitingen van hun leefwereld.
Daarnaast leren zij vaardigheden om zichzelf op een kunstzinnige manier te uiten.

Bewegingsonderwijs

Map ‘Bewegingsonderwijs in
het speellokaal’, basislessen/spel bewegingsonderwijs en het
schoolwerkplan vakonderwijs
gemeente Assen.

De leerlingen leren een ruim bewegings-repertoire, waardoor zij een actieve leefstijl behouden.
Samen leren en samenwerken worden geoefend en geactiveerd.

Godsdienstige Vorming

Trefwoord

De leerlingen leren d.m.v. bijbel- en spiegelverhalen, liedjes en gesprekken gevoel te krijgen voor
de geloofstaal. Ze maken kennis met de wereldgodsdiensten, m.n. die herkenbaar zijn vanuit
hun leefwereld.
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• Sportdagen
In het voorjaar wordt er een sportdag georganiseerd. Data
en verdere informatie vindt u, zodra dit bekend is, in de
nieuwsbrief en in Parro.
• Natuurspeeltuin
Aan het betegelde plein is een prachtige natuurspeeltuin
gerealiseerd. Kinderen kunnen daar naar hartenlust spelen,
ontdekken en genieten van dit kleine stukje natuur. Houdt u
er rekening mee, dat de kleding vies kan worden?
• NME
U ziet in de kalender soms ook activiteiten van natuur- en
milieu educatie (NME). Deze lessen worden vaak in of bij
het Duurzaamheidscentrum georganiseerd. Via Parro krijgt
u van de leerkracht tegen ie tijd meer informatie.

•

Rapporten en contactmomenten

Twee keer per jaar, in februari en aan het einde van het schooljaar, krijgen de
kinderen van alle groepen van de basisschool een rapport mee naar huis. Hierin
staat de schoolvorderingen /ontwikkeling van uw kind.
In het begin van het schooljaar houden we voor alle basisschoolgroepen een
informatieavond. Tijdens deze avond kunt u kennismaken met de leerkracht(en)
van uw kind en ontvangt u informatie over de activiteiten in de groep en op
school.
Daarnaast zijn er in de loop van het schooljaar nog een 2-tal spreekmiddagen.
Hiervoor kunt u zich opgeven via Parro. Bij deze gesprekken verwachten we in elk
geval één van beide ouders. Er is buiten deze momenten ook altijd de
mogelijkheid om op afspraak een leerkracht te spreken.
De gesprekken over de schoolkeuze van de kinderen van groep 8 vinden plaats
in februari.
Zes keer per jaar worden koffieochtenden georganiseerd. Tijdens deze
ochtenden kunt u met andere ouders kennismaken en van gedachten wisselen.
Een directielid, de mib-er en mensen van het buurtteam zijn dan ook aanwezig.
Tot slot melden wij dat wij informatieplicht hebben aan beide biologische ouders.
Ook wanneer deze onverhoopt in onmin met elkaar leven. Wilt u weten wat hierbij
de procedure is? Maak gerust een afspraak bij de directie, zodat zij dit aan u uit
kunnen leggen.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

1

Vrijdag

2

Goede vrijdag

Zaterdag

3

Kinderen groep 1 t/m 8
vrij. Peutergroep is
open.

5

6

Open dag CKC
Drenthe

7

2de Paasdag

8

Zondag

4
1e Paasdag

9

10

11

16

17

18

NME-les groep 6

12

13

14

15

OR vergadering

Studiedag
groep 1 t/m 8 vrij

19

20

21

Eindtoets IEP groep 8
ICO: groepen 3 en 4

Eindtoets IEP groep 8

26

27

28

29

30

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

NME-les groepen 1 en 2

22

23

Schoolkerkviering

24

25

Koningsspelen
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• Trakteren / Verjaardagen
Verjaardag pm-ers en leerkrachten
De pedagogisch medewerkers van de peutergroep vieren hun verjaardag
niet in de groep, maar organiseren in de op een na laatste week van het
schooljaar een zomerfeest.
De leerkrachten geven samen één groot verjaardagsfeest. Er wordt voor
de hele dag een programma samengesteld. Alle kinderen hebben die
dag feest en mogen verkleed op school komen. Dit schoolfeest vindt u op
de jaarkalender onder de naam ‘meesters en juffendag’ en is dit jaar op 9
oktober.
Verjaardagen kinderen
Kinderen die jarig zijn, mogen trakteren in hun eigen groep. Onze voorkeur
gaat uit naar een gezonde traktatie. Bij voorkeur geen snoep. Lollies zien
wij liever niet i.v.m. de veiligheid. Houdt u rekening met de hoeveelheden
die u uw kind meegeeft om te trakteren? Informatie over het aantal
kinderen is te verkrijgen bij de pedagogisch medewerker of de leerkracht.
Hij/zij kan u ook informeren over kinderen die een speciaal dieet volgen en
bijvoorbeeld geen kleurstof, noten of melkproducten kunnen verdragen.
Door navraag te doen, voorkomt u teleurstellingen. Wilt u graag hulp bij
het zoeken naar een alternatief voor kinderen met een allergie,
intolerantie of verbod op voedsel vanwege godsdienstige overtuiging,
dan kunt u contact opnemen met onze ‘allergenenouder’ Reinilde
Heikamp, tel. 0592 406642 of via dokiokie@gmail.com.
Wanneer u de traktatie zelf brengt, wilt u dit dan de tijd afstemmen met
de leerkracht?
Bij de peuters vieren de ouders het feestje in de groep mee. In de groepen
1 en 2 graag even overleggen of en wanneer uw aanwezigheid wenselijk
is. Vanaf groep 3 zijn de ouders niet meer bij de viering van de verjaardag
op school aanwezig.
De jarige krijgt een felicitatiekaart met de namen van de leerkrachten
erop.
Wilt u de eventuele uitnodigingen voor het verjaardagsfeestje buiten
schooltijd regelen? U voorkomt hiermee teleurstellingen bij kinderen die
niet uitgenodigd zijn.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

3

4

5

6

7

Meivakantie

Meivakantie

Bevrijdingsdag
Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

10

11

12 Koffieochtend

13

14

Hemelvaartsdag

Leerlingen groep 1 t/m
8 vrij

Luizencontrole

Nieuw thema
topondernemers
OR vergadering

MR vergadering

17

18

19

20

21

Cito-toetsen
Schoolfotograaf
aanwezig

Cito-toetsen
Schoolfotograaf
aanwezig

Cito-toetsen
Praktisch
verkeersexamen?

Cito-toetsen

Cito-toetsen

24

25

26

27

28

2de Pinksterdag

Cito-toetsen

Cito-toetsen
Biebbezoek gr 3

Cito-toetsen

Cito-toetsen

Zaterdag

Zondag

1

2

8

9
Moederdag

15

16

22

23

29

30

31
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• Foto- en filmopnamen
Op ons kindcentrum wordt regelmatig gefotografeerd en gefilmd. Wij vragen ouders om toestemming over het wel/niet gebruiken van
beelden van uw kind. Ouders van basisschoolkinderen kunnen deze toestemming zelf beheren in Parro. Bij de toestemming wordt onderscheid
gemaakt tussen film- en fotomateriaal en tussen intern- en extern gebruik. Ouders die hun standpunt naderhand willen wijzigingen dienen dit
zelf kenbaar te maken bij de pedagogisch medewerkers van de peutergroep of in Parro.
Bij intern gebruik worden opnamen gemaakt om leerkrachten (in opleiding) te begeleiden. Bij extern gebruik kunnen foto’s en/of films gebruikt
worden voor de publiciteit van ons kindcentrum op bijvoorbeeld onze website of in de krant. Verder vindt u het AVG-protocol op de website.
• Sociale media
Ons kindcentrum is een open organisatie. Sociale media, zoals Twitter, is voor ons een manier van communiceren, waarmee wij medewerkers,
kinderen en ouders op een snelle manier van informatie kunnen voorzien. Ook gebruiken wij sociale media voor publiciteit van ons
kindcentrum.
Het gebruik van sociale media kan echter ook onbedoelde, nadelige gevolgen hebben voor kinderen, ouders en/of leerkrachten. Om dit te
voorkomen heeft CKC Drenthe richtlijnen opgesteld voor het gebruik van sociale media. De richtlijnen zijn op ons kindcentrum in te zien. Het
gebruik (en de gevaren/gevolgen) van sociale media wordt met de kinderen binnen de groepen regelmatig besproken. Een voorbeeld daarvan
is de lessen Whats(h)App(y) in de bovenbouw.
• Sponsoring
Kindcentra zijn vrij om voor extra activiteiten gebruik te maken van sponsoring. Een belangrijke voorwaarde voor sponsoring is dat het
kindcentrum haar onafhankelijkheid behoudt. Zie voor meer informatie het beleidsdocument sponsoring dat op het kindcentrum ter inzage
ligt.
• Stichting vrienden van …
Elk kindcentrum binnen CKC Drenthe heeft een Stichting vrienden van… Deze stichting beheert alle private bankrekeningen van de school. De
ouderbijdragen worden geboekt op een private bankrekening en vallen als zodanig ook onder de stichting. Op Het Kompas beheert de OR
deze Stichting.

Maandag

7

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1

2

3

4

A4d

A4d

Studiedag kinderen
groep 1 t/m 8 vrij
A4d

NME-les groep 5a
A4d

8

9

10

11

Nieuw thema
topondernemers

Zaterdag

Zondag

5

6

12

13

19

20

NME-les groep 4/5b
2de rapport mee

OR vergadering

14

15

16

17

18

10 min. gesprekken

10 min. gesprekken

10 min. gesprekken

10 min. gesprekken

10 min. gesprekken

21

22

23

24

25
Studiedag
groep 1 t/m 8 vrij

28

29

Zomerfeest peuters in
deze week

MR vergadering

Vaderdag

26

27
TT

30
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•

Groepsindeling

Peutergroep
Instroomgroep 1a
Groep 1b
Groep 2
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A
Groep 4B/5B
Groep 5A
Groep 6
Groep 7A
Groep 7B
Groep 8

Annet Strijker (ma-vr), Tiny Brok (di-vrij) en Mandy Venhuizen (ma)
Start in de loop van het schooljaar, begeleiding nog niet bekend
juf Marjanneke Krijgsheld (ma-woe) en juf Susanne van der Tuin (do en vr)
juf Jacqueline Bennink (ma en di) en juf Irma Brouwers (woe-vrij)
juf Alice Reusien (ma-do) en juf Jenny Arkema (vr)
juf Tineke Wolters (ma, di, do en vr) en juf Claudia Loves (woe)
juf Jenny Arkema (ma-woe) en juf Willy Nienhuis (do en vr)
juf Marloes Bruins (ma-woe) en juf Mariëlle Woltjer (do en vr)
juf Rohani Bos (ma-do) en meester Björn Stevens (vr)
meester Björn Stevens (ma-di) en juf Marike Bremmer (woe-vr)
meester Saidou Diallo (ma-vr)
juf Lia de Boer (ma-vr)
juf Marleen Mulderij (ma, di, woe, vr) en meester Björn Stevens (do)

Maandag

5

Dinsdag

6

Kennismaken nieuwe
groep 12:30-13:45 uur

12

Woensdag

7

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2 Koffieochtend

3

4

8

9

10

11

Afscheid groep 8

11:45 uur groep 1 t/m 8
vrij

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Zomervakantie t/m
20 augustus

CKC Het Kompas | Einthovenstraat 26 | 9402 CB|Assen
0592-354234 |hetkompas.assen@ckcdrenthe.nl | www.kompasassen.nl

juli 2021

• Peutergroep
Het telefoonnummer waarop de peutergroep bereikt kan worden is 06 40351903.
• Leden OC peutergroep
De oudercommissie bestaat uit 3 leden. Alle leden hebben een kind in de peutergroep, dus de zittingsduur is maximaal 1,5 jaar.
De OC vergadert een paar keer per jaar samen met de MR en een paar keer met de directie en pm-ers.
Namen ouders: Georgia Steeman, Remy Bruggink en Abir Nader.
• Namen leden MR
Ouder geleding: Sandra Juurlink, Alynke van der Laan en Linda Wessels.
Personeelsgeleding: Willy Nienhuis, Jenny Arkema en Tineke Wolters.
De zittingsduur is 3 jaar. Vergaderdata vindt u in deze kalender en de nieuwsbrief.
•
Namen leden OR
De ouderraad bestaat uit 9 leden. De OR ondersteunt het schoolteam bij verschillende activiteiten. De OR vergadert gemiddeld één keer per
maand. Bij deze vergadering zijn 2 teamleden aanwezig. De data vindt u in de kalender en de nieuwsbrief.
OR ouderleden: Jordy Ausema, Marleen Mulder, Franciska Oostingh, Astrid Timmer, Kirstie Willems en Marthijn Wolting
OR teamleden: Alice Reusien en Marjanneke Krijgsheld
•
Voor- en naschoolse opvang
Alle informatie over kinderdagopvang en voor- en naschoolse opvang op onze locatie kunt u krijgen via Kinderopvangorganisatie Doomijn. Zij
organiseren deze vormen van opvang in ons Kindcentrum. Kinderopvangorganisatie Doomijn, telefoonnummer 038 4214521, www.doomijn.nl.
U kunt natuurlijk ook gebruik maken van een andere aanbieder van voor- en naschoolse opvang.

De illustraties in deze kalender zijn van Quentin Blake.
De foto’s zijn gemaakt door teamleden.

