Oost-Souburg, juli 2022
Betreft; Start Het Kompas na zomervakantie
Beste ouder(s) en verzorger(s),
We kunnen weer terugkijken op een geslaagd schooljaar! De laatste vakantieweek zullen we gebruiken om de lokalen
te (her)inrichten en alles klaar te zetten voor de kinderen. Maandag 5 september zal onze school weer open gaan.
Hoe we één en ander organiseren (incl. afspraken), leest u in de onderstaande brief.
Belangrijke afspraken m.b.t. gym
o
De leerlingen uit de groepen 3-8 moeten maandag 5 september hun gymspullen meenemen. Zij gymmen
namelijk weer op de maandag en de vrijdag. De groepen 1-2 zullen in de 2e of 3e week starten met de
gymles. We laten u dat via mail of parro nog weten.
Ouders en kinderen groep 1-2
De ouders van de leerlingen uit de groepen 1-2 mogen de kinderen drie dagen naar het desbetreffende vak
brengen op het schoolplein. Op de andere twee dagen brengt u uw kind naar binnen (zie schema verderop).
We willen u wel vragen om uw kind(eren) af te zetten en het plein weer te verlaten. Aan het eind van de
schooldag kunt u uw kind weer ophalen (5 minuten voordat de school uitgaat) in het desbetreffende vak waar
u ’s morgens uw kind heeft afgeleverd.
Ouders en kinderen groep 3-4
De kinderen uit groep 4 moeten zelfstandig naar binnen. De kinderen uit groep 3 worden ‘s morgen naar het
eigen vak gebracht en ook in het vak weer opgehaald aan het einde van de dag (zie schema verderop). Na de
herfstvakantie gaan zij ook zelfstandig naar binnen maar worden dan wel nog steeds opgehaald in het eigen vak.
Ouders en kinderen groep 5-8
De kinderen uit groep 5-8 moeten zelfstandig naar binnen. De eerste bel gaat om 8.10 uur en dan gaan de
kinderen via de desbetreffende ingang naar binnen. Om 8.20 uur starten we met de les.
Fietsenstalling onderbouw en parkeren auto’s;
● Kinderen uit groep 1-4 plaatsen hun fietsen rechts tegen het hekwerk (zijde Mozaïek) tussen de
rekken en niet meer op het plein, zoals voor de vakantie het geval was.
● Personeelsleden (ambulant) kunnen eventuele vragen van kinderen en ouders beantwoorden als de
leerkracht niet in de gelegenheid is om aangesproken te worden. Ook helpen zij de kinderen bij het
parkeren van de fietsen.
● Kom zoveel als mogelijk te voet of met de fiets. Indien u met de auto komt, zet deze dan in het
Meiveld of elders (bijv. Palts), maar zo min mogelijk rondom de school.
In-en uitgangen Het Kompas

Verzamelplaats op het plein schooljaar 2022-2023

Planning inloop op Het Kompas schooljaar 2022-2023
Groep

Inloop

Tijden

1/2A

Iedere maandag en donderdag van de week

van 8.10 - 8.20 uur

1/2B

Iedere dinsdag en vrijdag van de week

van 8.10 - 8.20 uur

1/2C

Iedere maandag en donderdag van de week

van 8.10 - 8.20 uur

1/2D

Iedere maandag en donderdag van de week

van 8.10 - 8.20 uur

1/2E

Iedere dinsdag en vrijdag van de week

van 8.10 - 8.20 uur

3 t/m 5

woensdag 7 september
woensdag 12 oktober
woensdag 2 november
woensdag 7 december
woensdag 11 januari
woensdag 1 februari
woensdag 1 maart
woensdag 5 april
woensdag 10 mei
woensdag 7 juni
woensdag 5 juli

van 8.00 - 8.20 uur

6 t/m 8

woensdag 21 september
woensdag 19 oktober
woensdag 30 november
woensdag 21 december
woensdag 25 januari
woensdag 15 februari
woensdag 29 maart
woensdag 12 april
woensdag 31 mei
woensdag 28 juni

van 8.00 - 8.20 uur

Uitzonderingen

m.u.v. studiedagen,
vrije dagen of
vakanties

Indeling leerkrachten:
Groep

Leerkrach
t

Dagen

Lokaal

1/2A

Cobi
Naomi

ma/di (om de week) /wo/do
di (om de week)/vr

Huidig lokaal (bibliotheek)

1/2B

Carolien
Angelique

di (om de week) /wo/do/vr
ma/di (om de week)

Huidig lokaal (eerste rechts)

1/2C

Eline
Marlies

di t/m vr
ma

Huidig lokaal (tweede rechts)

1/2D

Marianne
Annelies

ma/di/wo
do /vr

Huidig lokaal (derde rechts)

1/2E

Fleur

ma t/m vr

Huidig lokaal (naast ingang rode deur)

3A

Tamara
Kimberley

ma t/m do
vr

Huidig lokaal (eerste lokaal links na sportkantine)

3B

Kimberly
W
Marloes

wo/do/vr
ma/di

Huidig lokaal (tweede lokaal links)

4A

Veerle
Annelies

di (om de week) /wo/do
ma/di (om de week) /vr

Huidig lokaal (eerste lokaal rechts na sportkantine)

4B

Mara

ma t/m vr

Huidig lokaal (tweede lokaal rechts)

5A

Jesper

ma t/m vr

Huidig lokaal

5B

Jarreau

ma t/m vr

Huidig lokaal

6A

Monique
Kimberley

di t/m vr
ma

Huidig lokaal

6B

Michelle
Cathrien

ma/di/vr
wo/do

Huidig lokaal

7A

Arno

ma t/m vr

Huidig lokaal

7B

Patricia
Elsa

ma/di/wo
ma (om de week) /do/vr

Lokaal beneden (naast het speellokaal)

8A

Jarco
Thirza
(lio)

ma t/m vr
ma/di

Huidig lokaal

8B

Chellie

ma t/m vr

Huidig lokaal

Gymrooster 2022-2023
Tijd

Maandag
kantinezijde

Maandag
klimwandzijde

Vrijdag (ZAPP)
Kantinezijde

Vrijdag
Klimwandzijde

08.20-09.05
09.10-09.55
10.00-10.45
10.50-11.35
11.40-12.30
12.30-13.20
13.20-14.20

XXX Groep 1/2
Groep 8a
Groep 8b
Groep 6a
Groep 7a
Groep 6b
Groep 7b

XXX Groep 1/2
Groep 5a
Groep 3b
Groep 4b
Groep 4a
Groep 3a
Groep 5b

XXX Groep 1/2
Groep 5a
Groep 3b
Groep 4b
Groep 4a
Groep 3a
Groep 5b

XXX Groep 1/2
Groep 7a
Groep 6a
Groep 7b
Groep 8a
Groep 6b
Groep 8b

Contact school (in geval van nood)
In geval van nood kunt u contact opnemen met één van onderstaande mensen. Wij hopen dat dit natuurlijk
niet nodig zal zijn. Verder hebben wij per week als team met elkaar afgesproken welke collega’s beschikbaar
zijn i.v.m. noodsituaties. Deze lijst stuur ik niet mee, maar is wel bekend bij het team. In geval van
noodsituaties kunt u contact opnemen met de directie. Zij zullen per situatie bekijken welke leerkracht contact
met u op zal nemen.
Tel. nr. directie:
- Meester Joost
06-47613440
- Juf Kimberley
06-15033821
Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u mailen naar hetkompas@onzewijs.nl.
Voor nu wensen ik u vast een fijn weekend en natuurlijk een fantastische vakantie toe en hoop alle kinderen te zien
op 5 september.
Met vriendelijke groet,
Joost Luteijn

