Nieuwsbrief 2019-2020 – Editie 6 (juli 2020)
Beste ouder, verzorger,
Door het openen van dit document kunnen jullie de laatste editie van dit schooljaar lezen van het
Kompaannieuws!
Met het mooie weer van de afgelopen weken is onze accu goed opgeladen, waardoor we de
laatste periode van het schooljaar vol energie konden afronden en de voorbereiding voor het
nieuwe schooljaar konden treffen.
Wij kijken enorm uit naar het volgende schooljaar, maar voor het zover is
wens ik jullie veel leesplezier en een fantastisch mooie zomervakantie
toe!
Met vriendelijke groet,
namens medewerkers van het Kompaan College
Roos Willemsen
directeur
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1. Diploma uitreikingen
Deze week reiken wij op alle locaties de diploma’s uit aan de
geslaagde leerlingen. Gelukkig kunnen we alle uitreikingen op een hele
feestelijke manier vormgeven, waardoor de leerlingen op een zeer
welverdiende manier hun vmbo-tijd afsluiten.

2. Reminder / boeken bestellen
Vanaf 2 juli is het mogelijk om het boekenpakket voor het komend schooljaar te bestellen. Mocht
dat nog niet gedaan zijn, dan adviseren wij om dit zo spoedig mogelijk (voor de zomervakantie) te
doen. De informatie hierover stond ook al in de brief met betrekking tot het inleveren van de
boeken. Voor de zekerheid hebben wij de bestelflyer van Van Dijk nog een keer bijgevoegd.

3. Reminder / sleutel inleveren
Wij verzoeken alle leerlingen die vanaf volgend schooljaar niet meer bij ons op school zitten om hun
kluissleutel in te leveren. Dit kan bij de conciërge of receptie van de locatie waar de leerling de
lessen volgde.

4. Schoolkosten 2021-2022
Als bijlage hebben wij de overzichten van de te verwachtte schoolkosten voor schooljaar 2021-2022
bijgevoegd. Deze documenten plaatsen we voor de zomervakantie ook op de website.

5. Stichting Leergeld / Kindpakket
Via de gemeenten Zutphen en Bronckhorst, ontvingen wij informatie met betrekking tot de
regelingen die zij bieden om leerlingen mee te kunnen laten doen, wanneer ouders/verzorgers (om
wat voor reden dan ook) financieel niet draagkrachtig zijn. De informatie is als bijlage toegevoegd.

6. Met de bus of trein naar school?
Dagelijks gaan vele leerlingen in Nederland met het openbaar vervoer. Zo ook in de Achterhoek.
Via Arriva is het mogelijk om een abonnement af te sluiten tegen een speciaal tarief. De informatie
hierover is voor u bijgesloten als bijlage.

7. GGD Noord-Oost Gelderland
Als bijlage treft u informatie aan over wat de GGD Noord-Oost Gelderland doet en kan betekenen
voor u en uw kind.

8. Rapport ophalen
Op vrijdag 16 juli sluiten we op alle locaties het schooljaar af met de leerlingen. Dit doen we door
hen het rapport te overhandigen en een leuke activiteit te organiseren. Hieronder staan de tijden,
waarop de leerlingen verwacht worden. Als er meer informatie is die voor u van belang is, dan
ontvangt u deze per e-mail.
Locatie

Leerjaar en tijd

Isendoornstraat 1 Zutphen

Leerjaar 1 / 10.00 uur
Leerjaar 2 / 10.00 uur
Leerjaar 1 / 09.30 uur
Leerjaar 2 / 10.00 uur
Leerjaar 3 / 10.30 uur
Leerjaar 1 / 09.30 uur
Leerjaar 2 /10.00 uur
Leerjaar 3 /10.30 uur

Wijnhofstraat 1 Zutphen

Het Hoge 41 Vorden

9. Zelftesten, wat vinden leerlingen ervan?
Sinds kort zijn er testen aan scholen gestuurd waarmee leerlingen zelf
kunnen testen of ze Corona hebben. De overheid wil graag weten of
leerlingen deze zelftesten gebruiken en wat zij vinden van de informatie
over de zelftesten. Wij hopen dat je hierover een kort vragenlijstje in wilt
vullen. Ook als je de zelftesten niet gebruikt, is het belangrijk dat je
meedoet. Op die manier weten we wat voorstanders en tegenstanders van
de zelftesten vinden.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en is helemaal anoniem. De onderzoekers
weten niets van je en kunnen ook niet zien wie welke antwoorden geeft. Als je meedoet en je vult de
vragenlijst helemaal in, maak je kans op een cadeaukaart van bol.com van € 15. Helemaal aan het
einde van de vragenlijst staat een linkje dat je kunt gebruiken om je aan te melden voor de verloting
van deze cadeaubonnen. Je kunt de vragenlijst invullen tot en met vrijdag 9 juli.
Om de vragenlijst in te vullen klik je op onderstaande link. Je uitnodigingscode voor de vragenlijst
is i0fwnidz. Let op: deze code is voor alle leerlingen hetzelfde.
Monitor zelftesten VO - Vragenlijst leerlingen

10. Lezen in de zomer? Boek ‘n Trip
Boek ’n Trip komt eraan! Met deze zomeractie van Jeugdbibliotheek
kunnen jongeren de mooiste verhalen beleven tijdens de
zomervakantie. Gewoon op een telefoon of tablet. Ze downloaden
simpelweg de leukste e-books en luisterboeken met de gratis online Bibliotheek-app. Ook als ze nog
geen lid zijn van de bieb. Meer informatie over Boek 'n Trip vind je hier.

11. Overzicht belangrijke data
Als laatste pagina van deze nieuwsbrief, treft u verschillende overzichten aan met belangrijke data.
Denk hierbij aan het vakantierooster, data voor Kompaandagen, data voor driehoeksgesprekken en
de data voor de kennismakingsavonden.

12. Start van het schooljaar voor leerlingen
Op maandag 30 en dinsdag 31 augustus zijn alle medewerkers van het Kompaan College op school
aanwezig om het nieuwe schooljaar in te luiden en gezamenlijk op te starten. Op woensdag 1
september verwelkomen wij alle leerlingen weer graag op school en starten we met een
introductieprogramma. Informatie hierover wordt per e-mail verzonden en staat in de laatste week
(uiterlijk donderdag 26 augustus) op de website.

13. Sluiting en opening van school



Vanaf woensdag 21 juli (12.30 uur) is de school gesloten. In geval van nood kunt u een e-mail
sturen naar Roos Willemsen (directeur) via r.willemsen@kompaancollege.nl.
Op maandag 23 augustus openen wij de schooldeuren weer voor onze medewerkers en zijn wij
ook weer telefonisch te bereiken via 0575-590970.

Rest ons alleen nog om u via deze weg een mooie zomervakantie toe te wensen en….

Voor in de agenda / vakanties 2021-2022
Vakantie

Datum

Herfstvakantie

za. 16 oktober t/m zo. 24 oktober 2021

Kerstvakantie

za. 25 december 2021 t/m zo. 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie

za. 26 februari t/m zo. 6 maart 2022

Goede vrijdag + Pasen

vr. 15 april t/m ma. 18 april 2022

Meivakantie

ma. 25 april t/m zo. 8 mei 2022

Hemelvaart

do. 26 mei t/m vr. 27 mei 2022

Pinksteren

zo. 5 juni t/m ma. 6 juni 2022

Zomervakantie

za. 9 juli t/m zo. 21 augustus 2022

Voor in de agenda / bijzondere data
Kompaandag

Wanneer

Kompaandagen*

30 augustus + 31 augustus 2021

Kompaandag**

10 januari 2022

Kompaan dagen**

5 juli t/m 7 juli 2022

* leerlingen zijn vrij, de medewerkers van het Kompaan College starten het schooljaar op
** leerlingen zijn vrij op deze dag(en), mits zij geen taken/achterstanden hebben

Driehoeksgesprekken*

Wanneer

Driehoeksgesprek ronde 1

10 november 2021

Driehoeksgesprek ronde 2

20 januari 2022

Driehoeksgesprek ronde 3

29 maart 2022

Driehoeksgesprek ronde 4

23 juni 2022

* u ontvangt hiervoor een uitnodiging via de coach, leerlingen zijn vrij op deze dag, mits zij geen
taken/achterstanden hebben.

Kennismakingsavonden*

Locatie

Wanneer

Leerjaar 2 BB+KB

Wijnhofstraat 1 Zutphen

13 september 2021

Leerjaar 3 BB+KB

Wijnhofstraat 1 Zutphen

14 september 2021

Leerjaar 4 BB+KB (examenvoorlichting)

Wijnhofstraat 1 Zutphen

21 september 2021

Isendoornstraat 1 Zutphen

14 september 2021

Isendoornstraat 1 Zutphen

14 september 2021

Leerjaar 2 BB+KB+mavo-XL

Het Hoge 41 in Vorden

15 september 2021

Leerjaar 3 BB+KB+mavo-XL

Het Hoge 41 in Vorden

21 september 2021

Leerjaar 4 BB+KB+mavo-XL

Het Hoge 41 in Vorden

28 september 2021

Leerjaar 2 mavo-XL
(+ voorlichting dyslexie)
Leerjaar 3 mavo-XL
(+ voorlichting dyslexie)

* U ontvangt ongeveer een week vooraf een uitnodiging met daarin informatie en de exacte tijden.

