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Maandag 20 april t/m dinsdag 
5 mei 

Meivakantie 

 

Beste ouders, 

 

Dit wordt weer een Kompasnieuwsbrief die anders dan anders is. We beleven onzekere 

tijden, ook wat de scholen betreft. Zoals u weet is besloten dat alle scholen t/m 28 april 

gesloten zijn. Rond 21 april wordt bekend gemaakt hoe de situatie er na de meivakantie 

gaat uitzien. Het lijkt mij het beste om in deze Kompasnieuwsbrief geen nieuwe kalender te 

plaatsen, maar om te wachten tot er zekerheid is of de scholen na de meivakantie weer 

open gaan. Naar aanleiding daarvan hoop ik u vervolgens meer informatie te verschaffen 

over activiteiten in de daaropvolgende weken. 

 

Juf Wullems 

Vrijdag 27 maart is het bevallingsverlof van juf Wullems ingegaan. Zij heeft geen (tijdelijk) 

afscheid kunnen nemen van haar groep, dat was best jammer. Gelukkig hebben veel 

leerlingen via Classroom of via de ‘gewone’ post haar nog een berichtje of een kaartje 

gestuurd. We wensen de juf een fijne verloftijd en hopen op de voorspoedige geboorte van 

een gezonde baby. 

 

Juf Van Es 

Inmiddels is juf Van Es begonnen als vervanger van juf Wullems. Tot de zomervakantie zal 

juf Van Es op donderdag en vrijdag de juf van startgroep, groep 1/2 zijn. Voor juf Van Es een 

bijzondere start op onze school, om haar nieuwe leerlingen niet in de klas, maar in de 

Classroom te ontmoeten. We heten juf Van Es hartelijk welkom in ons team en hopen dat zij 

een mooie tijd mag hebben, bij ons op ‘Het Kompas’.  

 

Thuisonderwijs 

Als u dit leest, hebben we zo’n drie weken van thuisonderwijs achter de rug. Misschien dat 

we er zelfs al een beetje aan gewend zijn, maar helemaal wennen zal het niet. Voor ons niet, 

voor de leerlingen niet en voor u waarschijnlijk ook niet. Nog twee weken hebben we in elk 

geval te gaan en we hopen ook die weken goed en zinvol te kunnen invullen. Er gaat 

weleens iets mis, er loopt wel eens iets éven anders dan de bedoeling was, maar de grote 

lijn in het geheel is positief. Dat denken we, mede op grond van wat u ons terug geeft. Dank 

u voor de positieve feedback! Heeft u vragen of loopt u tegen onduidelijkheden aan? Blijf u 

vrij voelen om contact op te nemen met de leerkracht van uw kind…….! Zij staan voor u 

klaar en willen u en uw kind graag verder helpen. 



We realiseren ons, dat u er ook echt een taak bij heeft in deze weken en dat dit lang niet 

altijd simpel is. We waarderen uw hulp en stimulans bij het thuisonderwijs aan uw 

kind(eren). Hartelijk dank daarvoor! 

 

Aanbiedingen voor thuis… 

U wilt niet weten hoeveel mailtjes ik dagelijks krijg inzake (gratis) aanbiedingen voor thuis: 

websites voor hulp bij thuisonderwijs, apps voor thuis op onderwijskundig gebied, 

honderdduizend verschillende werkbladen (en nog meer…..) voor thuis, downloads voor 

alle denkbare vakgebieden om thuis te kunnen doen, online cursussen voor talloze 

activiteiten die thuis uitgevoerd kunnen worden en noem het maar op…… Ik heb de vrijheid 

genomen om dit niet allemaal aan u door te sturen, vanuit de gedachte dat u ook meer aan 

uw hoofd heeft dan dit soort aanbiedingen ontvangen. 

Heeft u behoefte aan informatie, advies of input m.b.t. bovenstaande, dan kunt u dit 

natuurlijk ten allen tijd kenbaar maken. In dat geval geven we u graag enkele tips. 

 

Opvang 

Voor kinderen van ouders in vitale beroepen is aan de scholen 

verzocht om opvang te verzorgen, als de ouders aan het werk 

zijn. Zie hiervoor ook de informatie die ik u eerder stuurde en die 

u terug kunt vinden op het besloten deel van de website, onder 

het kopje ‘Corona’.  

Tot op heden hebben ouders hiervan geen gebruik behoeven te maken. Mocht dit wel nodig 

zijn, meldt u zich dan (graag 24 uur van tevoren) bij mij aan: 

g.geneugelijk@hetkompas-stellendam.nl  

Inmiddels is daaraan toegevoegd dat scholen ook ingeschakeld kunnen worden voor 

leerlingen die in een lopend traject van het Samen Werkings Verband (SWV) zitten. Hiervoor 

kunnen ouders zich niet bij de school zelf aanmelden, want dit loopt altijd via het SWV. 

Heeft u hier vragen over, dan kunt u die stellen aan de IB’er: 

a.guijt@hetkompas-stellendam.nl  

 

Handdoekzegels 

Heeft u misschien nog handdoekzegels van de Plus over? Wij willen graag wat nieuwe 

handdoeken voor school kopen. Als u de zegels aan ons wilt geven, mag u ze in het blauwe 

brievenbusje bij de vlaggenmast doen. Het hek is elke schooldag van 08.30 tot 12.00 uur van 

het slot af. Bij voorbaat dank! 

 

Datum 

De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op D.V.  vrijdag 17 april 2020.  

Met vriendelijke groet, 

G.A. (Gea) Geneugelijk 
          (directeur) 
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