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Dit is de allereerste nieuwsbrief voor schooljaar 2015-2016 vanuit ons prachtige nieuwe
gebouw !!! We werken nog aan een nieuw format.
Deze week hebben de teamleden hard gewerkt om de lokalen en de organisatie op de
orde te hebben zodat we kunnen starten met de leerlingen. De eerste schooldag is op
maandag 17 augustus.
Er zijn een aantal nieuwe regels en afspraken. We vragen u het volgende goed door te
lezen en rekening mee te houden;


De zij-ingang aan de zuidzijde van het gebouw is de ingang voor onze leerlingen.
De leerlingen van groep 1 en 2 kunnen vanaf 08.15 uur de school in. Tot die tijd
zitten de deuren op slot en is er geen toezicht op het plein.



De verkeersituatie is vast wennen voor iedereen. De collega's van Het Kompas en
de Klister staan maandag vanaf 08.15 uur buiten om het verkeer voor de school
te leiden.



Parkeren waarbij u de auto gaat verlaten mag alleen ter hoogte van de
tennisbaan (derde afslag vanaf de Provincialeweg). De parkeerplaatsen langs de
"zoen-en-zoef-zone" zijn alleen bestemd voor bestemmingsverkeer voor de
huisarts en het Barontheater.



De zoen-en-zoef-zone wordt tegen de klok in gereden. Dus de tweede afslag
links (vanaf de Provincialeweg) nemen.



Net voorbij de zoef-en-zoef-zone is de oversteekplaats voor de voetgangers.



Iets verder is de oversteekplaats voor de leerlingen te fiets.



De kleuters plaatsen hun fietsen op de strook langs de Verbindingsweg.



De oudere leerlingen plaatsen hun fietsen nabij de tafeltennistafel.



Onder schooltijd is het niet toegestaan een auto te parkeren op het
speelgedeelte van de leerlingen. In het weekend is dit echter wel een
parkeerplaats.

We rekenen en vertrouwen op een hele goede samenwerking met alle deelnemers aan
het verkeer rondom de school.
Opening schoolgebouw
Er is nog veel werk te verzetten in en om de school maar we hebben er vertrouwen in
alles voor de officiële opening op 4 september gereed te hebben.
U komt toch ook?
OPENING NIEUWE SCHOOLGEBOUW
"Twee scholen onder één dak"
Vrijdag 4 september 2015
14.15-15.15 uur: feestelijke presentatie voor en door leerlingen
17.00-19.30 uur: open huis
Nieuwe schooltijden en lunch
Zoals u weet starten we met nieuwe schooltijden. De tijden zijn zorgvuldig vermeld in
de schoolkalender, die meegegeven is voor de zomervakantie, maar ook op de website.
Indien er een middagprogramma is, lunchen de leerlingen op school, in de eigen klas.
In het vervolg nemen de leerlingen dus meer eten en drinken mee naar school; zowel
voor de fruitpauze als voor de lunchpauze. Wij gaan in de nieuwe school afval goed
scheiden, maar rekenen op zo weinig mogelijk afval. Wij hopen dat u vooral gebruik zult
maken van broodbakjes en drinkbekers, in plaats van losse verpakkingen. Een beter
milieu begint bij jezelf...
Verjaardagen
Vanwege de verschillende tijden voor de pauzes is het niet langer mogelijk de klassen
rond te gaan bij verjaardagen. Jarige leerlingen kunnen in hun eigen klas trakteren en
ontvangen een gesigneerde kaart. Bovendien mogen alle jarigen een cadeautje grabbelen
uit de schatkist.
Tijdens Moment van de Maand besteden we nog eens extra aandacht aan de jarigen van
die maand.
HVO en GVO
Maandag 24 augustus starten de GVO-lessen (godsdienstonderwijs). Er hebben zich 7
leerlingen opgegeven voor deze lessen.

De HVO-lessen (humanistisch vormingsonderwijs) zijn gewijzigd. Alleen de leerlingen
van groep 7-8 krijgen op donderdagmiddag van 13.15-14.15 uur HVO. De HVO-lessen
voor de leerlingen uit groep 5-6 zijn komen te vervallen.

Gedenkhoekje
We hebben in school, op de begane grond, een gedenkhoekje
gemaakt ter herinnering aan Janneke van Esch-van der Veen,
de moeder van Jeffrey en Ruben. In een boekje kunnen alle
leerlingen en hun ouders iets schrijven voor Jan, Jeffrey en
Ruben. Het boekje wordt hen binnenkort aangeboden.

Nieuw schooljaar
We wensen alle leerlingen een heel goed en leerzaam nieuw schooljaar. Wij hebben er in
ieder geval zin in !!!
Team obs Het Kompas

