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AGENDA AUGUSTUS 

17 augustus Eerste schooldag  
Actie: de scholen zijn begonnen 

19 augustus Luizencontrole 

20 augustus Info avond groep 3  19.30- 
20.15 

25 augustus Info avond groep 1 t/m 8 
19.00-19.45 gr. 1/2 en 4 
20.00-20.45 gr. 5 t/m 8 

 
 
 

 
 

18 augustus Maylin Parris ( 6 jaar) groep 12B 

20 augustus Mitchell den Hooglander (10 jaar) groep 6 
Sven Vreeker ( 8 jaar) groep 4 

23 augustus Wim Vermeer ( 9 jaar) groep 5 

28 augustus Gwen Melchers (8 jaar) groep 4 

 

De eerste dag, een nieuw schooljaar. 
Vanochtend hebben we elkaar weer in gezondheid mogen ontmoeten. Bij de deur van de  klas stond 
de leerkracht om iedere leerling een hand te geven. Zo beginnen we de dag met: “Ik heb jou gezien.” 
Vorig jaar heb ik ervaren dat ouders snel komen als er iets is. Dat is goed en ik hoop dat dat zo ook dit 
jaar zal blijven gaan. 
We hopen u weer iedere twee weken een nieuwsbrief te kunnen presenteren. 
In een nieuw jaar staan er ook weer allemaal nieuwe acties te gebeuren. Een greep uit onze 
voornemens: 

 Natuurlijk zetten we alles op alles om naar 1 locatie te kunnen.  
 Het plein op de Huesmolen gaat helemaal op de schop.  
 Er moet voor de komende 4 jaar een ander schoolplan worden geschreven. Daarvoor gaan 

we eerst bezig met onze VISIE op het onderwijs. 
 We gaan onderzoeken welke stappen we moeten zetten met de inzet van computers. We 

denken daarbij aan de inzet van tablets en chromebooks. 
 In steeds meer groepen zullen ouder- kind gesprekken gehouden worden. 
 We gaan ons voorbereiden op het continurooster in samenwerking met de 

Medezeggenschapsraad. 
Uit bovenstaande blijkt dat het Kompas een school in beweging is.  
 
 
 

http://www.pcbshetkompashoorn.nl/
http://www.bing.com/images/search?q=www.plaatjes+gefeliciteerd&view=detailv2&&qpvt=www.plaatjes+gefeliciteerd&id=82E9DD1DE6C5E55CE272703DE5CB7F08643A624B&selectedIndex=7&ccid=XYJf9D6h&simid=607998723547398851&thid=JN.6LlQC41hxWimTcV5Xzkusg
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1.Hoorn 
Naast de link van de nieuwsbrief op de site staat een link naar een brief waarin de mensen van 
1.Hoorn zich voorstellen en vertellen wat ze eventueel voor ouders en kinderen kunnen betekenen. 
 
VAKANTIES  SCHOOLJAAR 2015-2016 

9 september Studiedag: alle kinderen vrij 

5 oktober Studiedag: alle kinderen vrij 

19 oktober t/m 23 oktober Herfstvakantie 

18 december OB vrij 

21 december t/m 1 januari Kerstvakantie 

3 februari Studiedag: alle kinderen vrij 

29 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie 

25 maart Goede Vrijdag 

28 maart Tweede Paasdag 

13 april Studiedag: alle kinderen vrij 

25 april t/m 6 mei Meivakantie 

16 mei Tweede Pinksterdag 

6 juni t/m 10 juni OB vrij (onder voorbehoud) 

15 juli Studiedag: alle kinderen vrij 

 
 
Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Manon Bakker en ik kom aankomend schooljaar in groep 
zes stage lopen. Ik ben een LIO-stagiaire. Dat betekent dat ik in mijn 
laatste jaar zit. In mijn vrije tijd rijd ik graag paard. Daarnaast vind ik 
het leuk om uiteten te gaan of ergens wat te drinken. In de vakanties 
en op zaterdagen werk ik in de tulpen. Ik ben er het eerste halfjaar 
voornamelijk op donderdag en vrijdag en soms een hele week. Het 
laatste halfjaar kom ik meer dagen stage lopen.  
Ik kijk uit naar dit schooljaar! 
 
Graag tot ziens, 
Manon 
 
 

Informatieavonden: 
We willen als leerkrachten graag kennis maken met u als ouder en u tevens op de hoogte 
brengen van de leerstof en werkwijze voor het komende jaar. 
 
U bent van harte uitgenodigd op onderstaande tijdstip in het lokaal van uw kind: 
20 augustus 19.30uur de ouders van groep 3 (zij hebben reeds een uitnodiging ontvangen). 
25 augustus 19.00uur - 19.45uur de ouders van de groepen 1/2 en 4 
25 augustus 20.00uur - 20.45uur de ouders van de groepen 5 t/m 8. 
 
Wij hebben er zin in en hopen op een goede opkomst. 
 
 


