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CONTACTGEGEVENS
Locatie Het Kompas
Concourslaan 2
8252 GJ Dronten
0321 - 31 32 35
hetkompas@codenz.nl

GROEPSINDELING

Locatie Christiaan Huygens
Barrage 12
8252 GW Dronten
0321 - 33 94 34
christiaanhuygens@codenz.nl

TEAM HET KOMPAS
Directeur:
Kees van Garderen (ma, di, wo, do)
hetkompas@codenz.nl of keesvangarderen@codenz.nl
Intern begeleiders:
Marlies van Eijk groepen 1,2 en 3 (wo)
marliesvaneijk@codenz.nl
Saskia Petersen groepen 4, 5, 6, 7 en 8 (di, wo)
ibhetkompas@codenz.nl

Groep 1/2:
Greetje Bergmans (ma, di, wo)
Joke Frietema (do, vrij)

Groep 2/3:
Annemieke Hofstra (ma, di)
Karlijn Dijkstra (wo, do, vrij)

Groep 4:
Iris Ann Laarman

Groep 5:
Ria Lammersen (ma, di, wo)
Jannet Zomerman (do, vr)

Groep 6:
Nelleke de Vries (ma, di, woe, vr)
Annemarie Roetman (do)

Groep 7:
Annemarie Roetman (ma, di)
Margreet Boon (wo, do, vr)

Groep 8:
Wendy Lodders (ma, di)
Hanneke Maat (wo, do, vr)

Bouwcoördinatoren:
Karlijn Dijkstra (onderbouw) en
Annemarie Roetman (bovenbouw)

SCHOOLTIJDEN
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.45 - 12.00 en
13.00 - 15.15 uur, woensdag: 8.45 - 12.30 uur

Administratief medewerker:
Maaike Bosma-Kroese (ma, di, do, vr 09.00-15.15 uur)

Opmerkingen:
Onderbouw (groep 1 t/m 4) is vrijdagmiddag vrij.
De 1e bel gaat om 8.35 en om 12.50 uur,
dan mogen de kinderen binnen komen.
De 2e bel gaat om 8.40 en om 12.55 uur,
dan moeten de kinderen binnen komen.
Kinderen vanaf groep 4 gaan zelfstandig naar de klas.

Onderwijsondersteuner:
Melissa Ristjouw (ma en vr)
Onderwijsassistenten:
Maaike Bosma-Kroese (ma, di, do, vr) en
Veronique de Jonge (ma, di, vr)

SCHOOLVAKANTIES / STUDIEDAGEN
Schoolvakanties
Herfst:
22 t/m 26 oktober
Kerst:
24 december t/m 4 januari
Voorjaar:
18 t/m 22 februari
Pasen / mei: 19 april t/m 3 mei
Hemelvaart:
30 en 31 mei
Pinksteren:
10 juni
Zomer:
15 juli t/m 23 augustus

Coördinator sociale veiligheid:
Hanneke Maat
Rekencoördinator:
Nelleke de Vries
Lees- en rekenspecialist:
Henrietta Berbee
Vakleerkracht bewegingsonderwijs:
Mathilde Bloem

Studiedagen (leerlingen vrij):
donderdag 11 oktober
woensdag 28 november
maandag 8 april
vrijdag 24 mei
Studiemiddag (leerlingen ‘s middags vrij):
dinsdagmiddag 5 februari

Bedrijfshulpverleners:
Margreet Boon, Jannet Zomerman, Greetje Bergmans en
Maaike Bosma

Zie de agenda op www.hetkompasdronten.nl voor actuele data
m.b.t. activiteiten e.d.
Ook in de koerswijzer wordt de maandelijkse agenda vermeld.
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OVERIGE CONTACTEN
Medezeggenschapsraad:
De MR-deelraad voor het Kompas bestaat uit:
Arjen Engelvaart (ouder Kompas, voorzitter)
Anita Schut (ouder Kompas)
Hanneke Maat (leerkracht Kompas)
Ria Lammersen (leerkracht Kompas)

OVERBLIJVEN
Wat is belangrijk voor u om te weten?
Natuurlijk als allerbelangrijkste: dat wij voor uw kind(eren) een
veilig en gezellig overblijfuurtje proberen te creëren.
Omdat de meeste ouders aangeven dat we moeten controleren
op aanwezigheid en voor de brandveiligheid is het belangrijk
dat u uw kind aanmeldt als hij/zij extra overblijft en afmeldt bij
afwezigheid. Dit kan op de overblijflijst die bij de klas hangt.

In de GMR zit namens het Kompas:
Steven Wijnholds (ouder Kompas)

Gaat uw kind voor het eerst gebruik maken van de TSO,
denkt u eraan om het aanmeldingsformulier (aanwezig in het
informatiepakket en te vinden op de website van school) tijdig
in te vullen en te deponeren in de brievenbus van de TSO
in de hoofdingang van Het Kompas of in te leveren bij een
overblijfkracht. Voor alle veranderingen die u wilt doorgeven
kunt u een mutatieformulier krijgen via de overblijfmoeder, uit
de standaards in de hal van Het Kompas of via de website van
school. Een abonnement of strippenkaart loopt altijd door tot u
d.m.v. dit formulier een verandering aangeeft. Dus na de zomer
blijft dit ook van kracht als u niets onderneemt. Denk ook aan
de wisseling van groep 4 naar 5, de vrijdag komt er dan bij.
De strippenkaart blijft geldig tot uw kind van school afgaat. De
overgebleven strippen gaan dan naar eventuele broers en zusjes.
Als die er niet zijn, vervallen ze.

Oudercommissie:
Voorzitterschap (gedeeld):
Miriam Zwijnenburg en Tirzah Wijnholds
Mariska Blasio, Marjolein van Doorn, Mariëlle van Elburg,
Yvonne Rampen, Bob Veugelers, Lysette de Vreeze,
Tirzah Wijnholds, Miriam Zwijnenburg
Gebedsgroep van ouders:
Contactpersoon: Marije Kamerbeek:
marijekamerbeek@hotmail.com
Coördinatie luizencontrole:
Lysette de Vreeze: lysettedevreeze@gmail.com

Lunch en buitenspelen:
Wat betreft de lunch; geef uw kind niet te veel eten en drinken
mee. We streven ernaar dat de kinderen al hun meegebrachte
eten en drinken opmaken.
Liever geen snoep meegeven maar een gezond extraatje.
De kinderen hebben ongeveer 20 minuten de tijd om te eten en te
drinken. De onderbouw (groep 1 t/m 4) eet eerst en gaat daarna
lekker buitenspelen. De bovenbouw (groep 5 t/m 8) gaat eerst
naar buiten en daarna eten.

Stichting Codenz:
Rob Sakko, College van Bestuur
Postbus 31, 8250 AA Dronten, 0321-387994
Interne vertrouwenspersonen
Contactpersoon Kompas:
Annemarie Roetman 06 - 55 69 08 56
Contactpersoon afdeling Christiaan Huygens:
Henriëtte Swart 06 - 33 72 48 84

Medicatie:
Mocht uw kind (tijdelijk) medicijnen moeten gebruiken tijdens
de TSO, dan horen we dat graag. De overblijfmoeder kan dan
toezien op inname. Zelf mag ze geen medische handelingen
verrichten.

Extern vertrouwenspersoon:
Herman Riphagen 088-0931888
p/a IJsselgroep, dr.Klinkertweg 8B, 8025 BS Zwolle
Inspectie voor het onderwijs:
info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl, 0800-8051

Overblijfkosten:
Deze kunt u op de website van school vinden en op de
aanmeldingsformulieren.

Tussenschoolse opvang:
Jacoline Kotterink 0321 - 31 64 61 of 06 - 361 90 190 en
Tine van Dijk 0321-78 50 24, overblijvenhetkompas@codenz.nl

Vragen en/of opmerkingen:
Mocht u vragen hebben, stel ze gerust. De overblijfmoeders zijn
tot vlak voor 12 uur in de grote hal te vinden. Ook vinden we
het heel prettig als u een briefje meegeeft aan uw kind als er
iets is wat u wilt weten of dat wij moeten weten. Wij zullen ook
een briefje meegeven als wij vragen hebben. Voor aanvullende
informatie verwijzen wij u naar de website van school:
www.hetkompasdronten.nl – Informatie – Overblijven.
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