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We zijn weer begonnen!  

Na een periode van thuisonderwijs 

zijn we weer begonnen op school. 

Wat fijn om iedereen weer te zien! 

Voordat we begonnen, zijn er in veel 

gezinnen pannenkoeken gebakken. 

We hopen dat het heeft gesmaakt!  

Voorjaarsgesprekken 

Gezien de lengte van de periode van 

het thuisonderwijs willen wij graag in 

de week van 8 maart voorjaarsge-

sprekken met u houden via Teams. U 

ontvangt een uitnodiging van de leer-

kracht. De focus tijdens dit gesprek zal 

liggen op het welzijn van uw kind, hoe 

heeft het kind het thuisonderwijs erva-

ren en hoe het nu gaat op school. 

 

Het portfolio zal aangevuld worden in 

de komende periode. Deze zal in juni 

mee naar huis gaan waarna er een 

portfoliogesprek met u zal plaatsvin-

den. De definitieve data ontvangt u te 

zijner tijd van ons.  

Agenda: 

19-2 Studiedag, kinderen vrij 

19-2 t/m 28-2 Voorjaarsvakantie 

8-3 Week van de voorjaarsgesprek-

ken 

17-3 Studiemiddag vanaf 12.00 uur 

Geslaagd!  

Melle, Liv en Flore zijn 

geslaagd voor hun type-

examen. Gefeliciteerd, 

wat een kanjers!  

 

Vaccinatie 

Van 1 maart t/m 15 april vaccineert 
Jong JGZ 9-jarigen tegen DTP en BMR 
in de regio Zuid-Holland Zuid. Dit zal 
zoveel mogelijk onder schooltijd 
plaatsvinden. Wilt u het aan de leer-
kracht doorgeven als u een uitnodi-
ging krijgt onder schooltijd?  
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Nieuwe muziekmeester 

 

Sociaal team Molenlanden 

Het thuis gezellig houden en de rust 

bewaren kan in deze tijd een behoorlij-

ke uitdaging zijn. Daarom organiseert 

het Sociaal Team op woensdag 10 

maart om 20.30 uur een gratis online 

ouderbijeenkomst met de titel:       

‘Hoe houden we het gezellig thuis?’                                   

Als u hier behoeft aan heeft, kunt u 

zich aanmelden via                                 

sociaalloket@jouwgemeente.nl  

Mijn naam is Sander Compeer en ik ben 

23 jaar. Toen ik 10 jaar was ben ik begon-

nen met het spelen van klassiek gitaar, 

maar mijn liefde voor muziek is pas echt 

begonnen toen ik de muziek van Deep 

Purple en The Rolling Stones ontdekte. Ik 

heb toen vervolgens voor mijn twaalfde 

verjaardag een elektrische gitaar gekre-

gen en ben rond die tijd in m'n eerste 

band gaan spelen. Naast gitaar 

(elektrisch/akoestisch) speel ik basgitaar, 

piano en ukelele. Ik geef ook les in deze 

muziekinstrumenten. 

Verder ben ik afgelopen augustus afge-

studeerd aan de Academie voor Muziek-

educatie op Fontys Hogeschool voor de 

Kunsten in Tilburg met als hoofdvak gi-

taar. 

 

Naast het lesgeven op verschillende basis-

scholen en muziekscholen, heb ik in de af-

gelopen jaren in verschillende bands en 

projecten gespeeld. Op dit moment speel 

ik als gitarist onder andere in de begelei-

dingsband van meerdere koren (zoals Pop-

koor Prestige Tilburg, Popkoor Prestige 

Eindhoven en Hét Rockkoor) en in de band 

van singer-songwriter Ann King. Daarnaast 

speel ik sinds kort ook in de blues/

rockband Faune. 

Groetjes, 

Sander Compeer 


