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Alles nog eens voor u op een rij!         Januari 2021 
 
Noodopvang 
● Het Kompas zal dagelijks noodopvang verzorgen van 8.30-14.15 en op woensdag van 8.30-12.15 uur.  

In geval u van deze noodopvang gebruik wilt maken, graag een mail sturen naar hetkompas@onzewijs.nl   
U geeft dan door in welke groep uw kind zit, op welk moment de kinderen naar school komen en hoe laat ze worden 
opgehaald. Let op dat beide ouders werkzaam moeten zijn in de vitale sector. 

● Wat betreft voor- en naschoolse opvang; in geval u geen contract heeft bij KOW en toch een beroep wilt doen op 
noodopvang, kunt u zich melden bij klantadvies KOW om (on)mogelijkheden te bespreken. Dat kan via 
klantadvies@kow.nl of 0118-614532. 

● We willen u vragen om de kinderen tussen 8.20-8.25 uur af te zetten bij de hoofdingang, zodat we op tijd kunnen 
beginnen.  Eén van onze collega’s (dit hoeft niet de “eigen” leerkracht te zijn) staat dan klaar om de leerlingen mee 
te nemen. Als kinderen via voorschoolse opvang (KOW) komen, lossen we dat onderling met hen op. Aan het eind 
van de schooldag brengen we hen ook weer naar de hoofdingang waar u uw kind(eren) op kunt halen. 

● We willen u vragen zo min als mogelijk gebruik te maken van de noodopvang. We hebben namelijk te maken met 
erg veel aanmeldingen tot op heden en lopen tegen onze grenzen aan. 

● Op school zijn collega’s beschikbaar om met deze kinderen aan de slag te gaan. Zij gaan aan de slag met het 
opgegeven schoolwerk. Wilt u er dus dagelijks voor zorgen dat alle schoolspullen mee naar school worden gegeven.  

● Kinderen die gebruik maken van de noodopvang nemen eten en drinken mee voor de ochtendpauze en 
middagpauze (indien nodig). 

● Kinderen die flink verkouden zijn en/of koorts hebben, komen niet naar noodopvang (voor overige richtlijnen, zie 
protocol website) 

 
Chromebooks 
● Chromebooks mogen alleen voor schooldoeleinden gebruikt worden. Het is dus niet de bedoeling dat kinderen deze 

voor andere activiteiten dan schoolwerk gaan gebruiken. Hier wordt steekproefsgewijs op gecontroleerd. We gaan er 
vanuit dat u hier als ouder/verzorger ook op let. 

● In geval van login-problemen, mag er een mail worden gestuurd naar a.bouwmeester@onzewijs.nl.  
 

Thuisonderwijs via Google Classroom 
● We verwachten dat de kinderen dagelijks tussen 8.30 en 14.00 uur met onderwijs bezig zijn. De kinderen van groep 

5 t/m 8 dienen om 8.30 uur te zijn ingelogd.  
● Op de website van het Kompas www.hetkompas.onzewijs.nl staat een lijst met educatieve software. Alle kinderen 

(groep 1-8) kunnen hiervan gebruik maken. 
● Planningen groep 3-8 worden vanaf maandag 11 januari uitgebreid tot 14.00 uur (met uitzondering van de 

woensdag). Dit zijn met name werkzaamheden die de kinderen zelfstandig kunnen uitvoeren. Voor de kinderen uit 
de gr. 1-2 zijn er extra opdrachten / lessugesties te vinden in hun Google Classroom naast hun dagelijkse taken. 

● Via Google Classroom worden u en uw kind geïnformeerd over wat de kinderen die dag moeten doen. 
     Op Google Classroom zullen planningen, links naar instructiefilmpjes etcetera verschijnen.  
     Via de leerkracht ontvangt u informatie over de manier van inloggen en het gebruik hiervan. 
● Eens per week zal er telefonisch contact of contact via Google Meet (kan ook in een klein groepje) met u en/of uw 

kind(eren) worden opgenomen door de leerkracht. Dit betreft de groepen 1-4. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 
krijgen digitaal les en ontmoeten de leerkracht dagelijks. 

 
Beschikbaarheid leerkrachten 
● De leerkrachten zijn op werkdagen beschikbaar van 8.30-15.30 uur (op woensdag tot 13.30 uur) via e-mail, parro of 

Google Classroom. Dagelijks zijn de leerkrachten tot 12.00 uur online beschikbaar voor de kinderen en vanaf 12.00-
15.30 uur (woensdag tot 13.30 uur) kunt u vragen per mail of parro aan hen stellen. De leerkrachten proberen zo 
spoedig mogelijk te reageren. 

 
De studiedag op maandag 22 februari zal geen doorgang vinden. We hebben hiertoe besloten omdat de kinderen in 
de afgelopen periode al zoveel (fysieke) lestijd hebben gemist. 
 
Wij gaan ervan uit dat we u met deze info voldoende hebben geïnformeerd. Uiteraard zullen we u in de komende weken 
op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben over deze info, kunt u natuurlijk bij mij 
terecht. 
 
Met vriendelijke groet,  
Joost Luteijn 

http://www.hetkompas.onzewijs.nl/

