NIEUWSBRIEF
DECEMBER 2021
ALGEMEEN
•

Vrije dagen
- Vr. 24 december 2021
-

ma. 27 december 2020 t.e.m. vr. 7 januari 2022:

School stopt om 12.05 u.
→ Namiddag vrijaf
kerstvakantie

•

Winterperiode
Denk eraan de handschoenen, muts en sjaal van uw kind te naamtekenen, zodat deze niet
verloren kunnen gaan!
Ook fietshelm, zwem- en turnkledij, turnpantoffels en turnzakken naamtekenen a.u.b.

•

Fietslichtactie
Tijdens de maanden december, januari en februari zullen er op bepaalde dagen
fietslichtcontroles worden uitgevoerd door onze oudervereniging.
Meer info volgt in een aparte brief van de oudervereniging.

•

Fluohesje
Tijdens de wintermaanden is het belangrijk dat onze kinderen goed zichtbaar zijn in het
verkeer. Daarom nemen we ook deel aan de actie “Helm Op, Fluo Top”, waarbij onze
kinderen stickertjes krijgen bij het dragen van een fietshelm en/of fluohesje. Hiermee kunnen
ze sparen voor mooie prijzen. U ontving hiervoor reeds de nodige info.
Indien uw kind nog geen fluohesje heeft, kan u dit aankopen voor de prijs van 3 euro via het
secretariaat van de school. De betaling gebeurt per overschrijving (geen cash geld).

•

Sinterklaas
Door de huidige coronamaatregelen is het dit jaar helaas niet mogelijk om Sint en Piet op
school te ontvangen.
Ter vervanging van hun bezoek voorzien onze leerkrachten activiteiten in het teken van de
Sint op vr. 3 december 2021.
De leerlingen van de lagere school ontvingen reeds een brief van Sinterklaas en Zwarte Piet
met een opdracht. Er wordt gevraagd dat onze jongens en meisjes zich verkleden in Sint en
Piet.

Gemeentelijke basisschool ‘t Kompas, Nieuwstraat 11 B, 2570 Duffel
tel. 015 31 25 80, fax 015 32 35 82, secretariaat@tkompas.be, www.tkompas.be

•

De Warmste Week – Warmste woensdag
Op wo. 22 december 2021 organiseren we voor Warmste woensdag een multiculturele dag op
school.
Meer info volgt in een aparte brief.

•

Oudercontacten
In de periode van 20 tot 23 december 2021 krijgt u de kans om deel te nemen aan een
individueel digitaal of telefonisch oudercontact voor uw kind. Dit is geheel vrijblijvend. Indien
u geen behoefte heeft aan dit gesprek met de klasleerkracht dan hoeft u zich niet in te
schrijven.
Er zullen echter wel gerichte oudercontacten gevraagd worden voor leerlingen waarvoor de
klasleerkracht het nodig acht. Deze ouders zullen een persoonlijke uitnodiging krijgen met
vraag om in te schrijven voor het oudercontact.
Het oudercontact zal op dezelfde manier verlopen als vorig schooljaar, via Praatbox of via de
telefoon. U ontvangt hiervoor kortelings een uitnodiging via het ouderplatform.
Net zoals bij de vorige oudercontacten vragen wij om, indien de ouders niet meer
samenwonen, toch gezamenlijk in te schrijven voor dit oudercontact via Praatbox.
Op die manier krijgen beide ouders op hetzelfde moment exact dezelfde informatie.

•

National Ugly Sweater Day
Zoals de voorbije jaren doen we mee met de “National Ugly Sweater Day”. Het concept is
simpel: draag die dag een gekke kersttrui of kerstoutfit en vier mee dat je reikhalzend uitkijkt
naar de feestdagen!
Wij vinden het een leuk idee om dit jaar opnieuw in een gekke trui of zotte kerstoutfit naar
school te komen. De leerkrachten en het personeel hebben hun leuke trui alvast klaarliggen!
We willen vragen dat onze kleuters en leerlingen op vr. 24 december 2021 ook met een
gekke trui of zotte kerstoutfit naar school komen zodat we allemaal samen kerst kunnen
vieren in de klassen!
Je bent uiteraard niet verplicht om hieraan deel te nemen en hoeft zeker geen extra
kosten te maken. Je hebt thuis vast wel iets liggen om eventueel zelf een kerstoutfit te
creëren. Hoe gekker, hoe beter! Wij kijken er alvast naar uit!

•

Contacteren van leerkrachten
Wij begrijpen dat het voor jullie als ouders niet gemakkelijk is om te communiceren met onze
leerkrachten doordat ouders tijdens de schooluren niet op school mogen komen.
Hierbij geven we u graag nog eens alle e-mailadressen van ons schoolteam door. Indien u
een specifieke vraag voor de klasleerkracht heeft, gelieve deze dan rechtstreeks aan hen te
richten via hun eigen e-mailadres.
Directeur
Heidi Dils

directie@tkompas.be

Secretariaat
Daisy Bleeckx

secretariaat@tkompas.be

Groepsleerkrachten
IK:
juf Eline Van Loock
KA:
juf Elke Liekens
KB:
juf Liesbeth Hellemans
juf Audrey Heuiten
KC:
juf Ilse De Cock
Juf Tinne De Rydt

evanlocck@tkompas.be
eliekens@tkompas.be
lhellemans@tkompas.be
aheuten@tkompas.be
idecock@tkompas.be
tderydt@tkompas.be

L1:
L2:
L3:

L4:
L5:
L6:

juf Suzanne Daems
juf Liesbeth Coosemans
juf Ann Bosschaerts
meester Jo Bruyninckx
juf Katrijn Bruyninckx
juf Laura Ghys (interim)
juf Ines Geens
juf Joke Van de Zande
meester Kris Michielsen

sdaems@tkompas.be
lcoosemans@tkompas.be
abosschaerts@tkompas.be
jbruyninckx@tkompas.be
kbruyninckx@tkompas.be
lghys@tkompas.be
igeens@tkompas.be
jvandezande@tkompas.be
kmichielsen@tkompas.be

Kinderverzorgster
juf Linda De Laet

ldelaet@tkompas.be

Zorgcoördinatoren
juf Lieve Vercauteren (kleuterschool)
juf Jessina Wandelaer (lagere school)

lvercauteren@tkompas.be
jwandelaer@tkompas.be

Leermeesters L.O.
Juf Marjan De Muyer (kleuters)
meester Joeri Vanheerentals (interim kleuters)
meester Tom Cockaerts (lager)

mdemuyer@tkompas.be
jvanheerentals@tkompas.be
tcockaerts@tkompas.be

Leermeester RKG:
meester Geert Speelman

gspeelman@tkompas.be

Leermeesters NCZ
juf Sjoertje Coremans
juf Evi Schoeters

scoremans@tkompas.be
eschoeters@tkompas.be

Leermeester Islam
juf Yamina Aghassaiy

yaghassaiy@tkompas.be

U kan ook steeds telefonisch contact opnemen met de school op het nummer 015 31 25 80
indien u een leerkracht wenst te spreken. De juf of meester zal u dan opbellen op een vrij
moment of na de schooluren.

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL
•

Openklasdag
De openklasdag voor 2,5-jarigen en hun mama en/of papa gaat door op wo. 8 december 2021
van 8.30 u. tot 10 u. in de klas van juf Eline.
Wegens de geldende coronamaatregelen zijn wij genoodzaakt op afspraak te werken. U kan
een afspraak maken via secretariaat@tkompas.be .

•

Activiteiten – uitstappen
vr. 3 december 2021:

•

Feest voor Sint en Piet met alle kleuters.

-

do. 16 december 2021:

De kleuters van KA, KB en KC gaan naar Cinema Plaza voor
de voorstelling Concert Magiq.
Kostprijs: 5 euro

-

vr. 24 december 2021:

Kerstfeestje in de klas voor alle kleuters.

Zwembeurten
wo. 1 december 2021
di. 14 december 2021
wo. 15 december 2021

IK + KA
KB + KC
IK + KA

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL
•

•

Activiteiten – uitstappen
wo. 1 december 2021:

De leerlingen van het 4e lj. Gaan naar Cinema Plaza voor de
toneelvoorstelling “De binnenkamer van Binta”.
Kostprijs: 5 euro

-

vr. 3 december 2021:

Feest voor Sint en Piet met de leerlingen van de lagere
school.

-

do. 9 december 2021:

De leerlingen van het 1e en 2e leerjaar gaan kijken naar de
film “De buurtspion” in Cinema Plaza
Kostprijs: 4 euro

-

vr. 17 december 2021:

De leerlingen van het 3e en 4e leerjaar gaan op ontdekking in
Technopolis te Mechelen.
Kostprijs: 9,90 euro

-

vr. 24 december 2021:

Kerstfeestje in de klas voor alle leerjaren.

Zwembeurten
di. 7 december 2021
vr. 10 december 2021
ma. 13 december 2021

L5 + L6
L3 + L4
L1 + L2

•

Schoolreissparen
Voor de maand december wordt het schoolreissparen van de leerlingen het eerste leerjaar en
de nieuwe instappers van dit schooljaar gesponsord door de oudervereniging, waarvoor
oprechte dank!

•

Toetsen
In de periode van wo. 8 december t.e.m. vr. 17 december 2021 zullen er toetsen afgenomen
worden in het 6e leerjaar om onze leerlingen te evalueren.
De toetsen van de leerlingen van het 1e tot en met het 5e leerjaar worden verspreid
afgenomen in de periode tussen de herfst- en de kerstvakantie.

•

Medisch schooltoezicht
De leerlingen van het 6e leerjaar gaan op medisch onderzoek naar het CLB Torenhof te
Antwerpen. We splitsen de klas hiervoor in 2 groepen:
Ma. 13 december 2021 gaat het eerste deel van de klas, op ma. 20 december 2021 gaat het
tweede deel van de groep naar Antwerpen.

Heidi Dils
directeur

Het schoolteam

