Infoblad 18 december 2020

Beste ouders en/of verzorgers,

Namens alle personeelsleden van Het Kompas wens ik u hele fijne, gezegende
kerstdagen en alle goeds voor 2021.

Corona update
De leerkrachten hebben hard gewerkt aan de online programma’s voor na de
kerstvakantie. We denken dat alles geregeld is en klaar ligt. Mocht u iets missen
schroom niet om een vraag te stellen. (Wat voor ons heel duidelijk is kan voor u
onduidelijk zijn).
De aangekondigde studiedag van 4 januari gaat niet door. We starten deze dag met een
ophaalmoment voor de kinderen. Er ligt werk en/of de gereserveerde chromebooks klaar
op de tafels van de leerlingen. Wilt u uw zoon/dochter een stevige tas meegeven? We
hebben spreiding in de ophaaltijden zodat de leerkracht de leerlingen evt nog iets kan
vertellen en overzicht kan houden dat het juiste materiaal meegenomen wordt.
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Om 10.30 uur starten de groepen met de online lessen. (groep 3 t/m 8)
Iedere groep stuurt een nieuwsbrief met de organisatie van de eigen klas voor de online
lessen.
Bereikbaarheid in de kerstvakantie
Vrijdag start de kerstvakantie vanaf 12.00 uur. De leerkrachten zullen ook echt even
vakantie houden. Vanaf donderdag 31 januari zal Ellen Schulte weer mails gaan
beantwoorden. De leerkrachten zullen ook pas aan het einde van de vakantie op uw
vragen reageren. Voor noodgevallen kunt u mij altijd bereiken op mijn 06 nummer.
Noodopvang
Na de vakantie zullen Prokino en Kibeo, ons mogelijk ondersteunen bij de noodopvang.
(via inhuur/bekostiging van personeel)
Er is een misverstand over de term “noodopvang”. Deze is er alleen voor nood. Niet voor
de structurele opvang. Pas als allerlaatste optie kan er een beroep worden gedaan op de
noodopvang. Uw werkgever heeft ook een verplichting om samen met u te kijken naar
de roosters/mogelijkheden. Wellicht kan er geschoven worden om toch één en ander
voor elkaar te kunnen krijgen. Ook is er een verschil tussen cruciale beroepen en
essentiële beroepen. Deze laatste vallen niet onder de regeling voor de noodopvang.
Laatste aanscherping van de regelgeving.
In het basis- en voortgezet onderwijs en bij instellingen voor mbo-, hbo- en
wetenschappelijk onderwijs wordt alleen afstandsonderwijs gegeven. Kinderen
met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de basisschool of
de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Als in een gezin één ouder een
cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te
vangen.
Mocht u alles geprobeerd hebben en toch een beroep moeten doen op de noodopvang,
dan kunt u dit vanaf 31 december via de mail aanvragen bij mij.
(e.schulte@alberoscholen.nl)
Aanvragen voor de eerste week kunnen tot uiterlijk 2 januari worden aangevraagd. Voor
de tweede week kan dit tot en met woensdag 6 januari. (Dit omdat we dan met de
kinderopvang kunnen afstemmen hoeveel personeel we moeten inhuren).
Uitlenen chromebooks
In de lockdown periode van maart/april hebben diverse leerlingen chromebooks geleend
van school. Heeft u thuis geen device waarop uw zoon/dochter kan werken dan kunt u
tegen betaling van een borg van € 50,- een chromebook lenen van school. (De borg
wordt via de bank teruggestort wanneer de chromebook in goede staat wordt
ingeleverd) We hebben geen chromebooks genoeg voor alle leerlingen. We vragen dan

ook om hiervan pas gebruik te maken als er onvoldoende devices in huis zijn. Op 4
januari zullen we deze chromebooks uit gaan lenen. Als u gebruik wilt maken van deze
mogelijkheid kunt u dat kenbaar maken bij de leerkracht.
Actie schoenendoos
In de vorige nieuwsbrief heb ik vergeten om te vermelden dat we maar liefst 167 dozen
hebben verzameld. Wat een mooi aantal. Bedankt voor de mooie creaties en gulle
gaven.
Muziekschool
Jouw kind ook buiten school stimuleren in muzikale groei? De Muziekschool Zeeland
geeft toffe naschoolse cursussen voor leerlingen van de groepen 1 t/m 6. Spelenderwijs
gaan ze aan de slag met muziek en dit kan al vanaf jonge leeftijd. De muzikale toekomst
van je kind begint hier! Meer info en aanmelden via de website:
https://muziekschoolzeeland.nl/aanbod/cursussen/

Bijlages
● Opstarten gymnastiekvereniging
Data
Hierbij belangrijke data: ( deze lijst wordt aangevuld )
28 januari
8 februari
12 februari
21 april
23 april
10 t/m 12 mei
27 mei
17 juni
21 juni
2 juli
5 juli
22 juli
23 juli

studiedag (kinderen vrij)
start oudergesprekken
rapporten mee
kinderen om 12 uur vrij ivm teambuilding
koningsspelen
schoolkamp groep 8
sportdag groep 3 t/m 8
schoolfotograaf
schoolreis kleutergroepen
studiedag (kinderen vrij)
facultatieve oudergesprekken
laatste schooldag (rapporten mee)
opruimdag (kinderen vrij)

Vakantierooster 2020-2021
Kerstvakantie
21 dec t/m 1 januari 2020/2021
Voorjaarsvakantie
15 t/m 19 februari 2021
Goede vrijdag
2 april 2021
2e Pasen
5 april 2021
Meivakantie
26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaartsdag
13 en 14 mei 2021
2e Pinksterdag
24 mei 2021
Zomervakantie
26 juli t/m 3 september 2021

