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Website: http://hetkompas.dewaarden.nl

e-mail: info.kompas@dewaarden.nl

Kalender
-15 januari t/m
3 februari

Open dagen voortgezet onderwijs

-8 februari

Rapport/portfolio 1 mee (onder voorbehoud)

-9, 10 en 11 februari

Rapport-/portfoliogesprekken (onder voorbehoud)

Welkom en de beste wensen
Khloë is in de vakantie 4 jaar geworden en is gestart in unit 1. Wij wensen jou heel veel
plezier bij ons op het Kompas.
Het hele team van het Kompas wenst u de beste wensen en alle gezondheid voor 2021. Deze
twee weken houden wij u op de hoogte via Parro en mail. Wordt de lockdown onverhoopt
verlengt, dan zult u geïnformeerd worden over eventuele veranderingen in de agenda.

Website
Heeft u onze nieuwe website al gezien? Deze is lekker opgefrist en past daardoor weer
helemaal bij deze moderne tijd. De website is zowel op computer/laptop als op de telefoon
goed te bekijken. Naast het belangrijkste laatste nieuws zijn daar ook, zoals gewend,
formulieren te vinden. Bijvoorbeeld het formulier voor het aanvragen van verlof.

Unitonderwijs
De start voor het plaatsen van de keuken is gemaakt. Naast het oude keukenblok is ruimte
gemaakt, zodat deze verlengd kan worden met het nieuwe gedeelte. Het nieuwe blok staat
al voor een groot deel in elkaar en de muur is geschilderd. Als de keuken helemaal af is,
zullen wij met trots het eindresultaat aan u laten zien.

Open dagen VO
De open dagen van het voortgezet onderwijs kunnen dit jaar niet plaatsvinden zoals we
gewend zijn. Om ervoor te zorgen dat de kinderen (en ouders) een zo’n goed mogelijk beeld

krijgen van de scholen, zijn hier alternatieven voor bedacht. Op de websites van de
middelbare scholen staat duidelijk vermeld hoe de open dag daar plaatsvindt. Houdt dit
goed in de gaten, want het kan zomaar zijn dat hier op het laatste moment veranderingen in
komen.

Rapport
Dit schooljaar starten wij met een andere vorm van het rapport. De kinderen zullen daarom
dit jaar niet meer het bekende rapport ontvangen, maar een portfolio dat meer aansluit bij
ons unitonderwijs. In dit portfolio wordt ook inzichtelijk gemaakt welke doelen de kinderen
al beheersen, zodat er op een duidelijke manier een groei te zien zal gaan zijn. Verdere
toelichting over het portfolio volgt later.

Vanuit OR/MR
Afgelopen maand is het oud papier opgehaald door de moeder van Luuk en de vader van
Izzy, Joey en Semmy.
Wanneer u hier ook graag bij wilt helpen, kunt u zich opgeven bij juf Carolien.
In verband met langdurige afwezigheid van onze voorzitter van de MR, Richard (vader van
Izzy, Joey en Semmy), is er na overleg vervanging voor hem geregeld. Het is namelijk
wettelijk vastgelegd dat er evenveel ouders als personeelsleden zitting nemen in de MR. Wij
zijn blij u te kunnen melden dat Annemieke (moeder van Zoë) deze taak zolang wilt
uitvoeren. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met een van de MR-leden.

