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Algemeen

We zitten inmiddels alweer in de maand november.
De dagen worden korter en het dagelijkse leven
speelt zich weer grotendeels binnenshuis af.

Terugkijkend op de afgelopen weken, kunnen we
concluderen dat de kinderen met vele verschillende
activiteiten te maken hebben gehad; de
kinderboekenweek, het nationaal schoolontbijt, een
speurtocht door Oost-Souburg, een bezoek aan het
Polderhuis en zo kan ik nog even doorgaan.

Ook de naschoolse activiteiten waren weer van
start gegaan. Typen, muziek, sport, Spaans…….we
waren net zo lekker bezig toen corona wederom
roet in het eten gooide. Nou ja, één ding weten
we zeker, de eerder gestarte activiteiten zullen we
afmaken, hoe dan ook!
Natuurlijk is het balen dat kinderen, leerkrachten
en zelfs hele groepen weer thuis zijn komen te
zitten.
Wel is het mooi om te zien hoe snel we het
thuisonderwijs voor hele groepen en individuele
kinderen weer hebben opgepakt.
Verder maken we er met elkaar het beste van, zijn
de kinderen keihard aan het werk en hebben we
gelukkig ook heel veel plezier met elkaar.
De zaken die dan wel door kunnen gaan…..daar
genieten we dan dubbel en dwars van met elkaar.

Het Kompas is klaar voor de komst van Sint
In de komende periode gaan we ons voorbereiden
op de komst van Sint en de Pieten. De hele school
is weer prachtig versierd door de moeders van de
ouderraad en nu maar hopen dat Sint ook onze
school weer een bezoek zal brengen…..en dat het
weer een hele gezellige dag gaat worden.

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
zijn van start gegaan.

Na de herfstvakantie zijn we met verschillende
naschoolse activiteiten van start gegaan.
Wat was het leuk om te zien dat er zoveel
aanmeldingen binnen kwamen voor Spaans, typen,
techniek en muziek. Als je zoiets organiseert, is het
ook erg leuk om te constateren dat er zoveel animo
voor is.
Inmiddels hebben we alle activiteiten tijdelijk
stop moeten zetten. We hopen dat we na de
kerstvakantie weer kunnen starten en houden u en
de kinderen hier natuurlijk van op de hoogte.
Ook als er nog betaald moet worden voor bepaalde
activiteiten, laten we u dat t.z.t. weten.

SCHOOLFRUIT

we starten weer met schoolfruit!!

We zijn sinds een paar
weken weer gestart
met ons jaarlijkse
fruitproject.
Er wordt fruit geleverd
vanaf 15 november t/m
week 16 2022 (18 t/m 22
april). Gedurende deze
periode ontvangt onze school drie gratis porties
groente en fruit per leerling per week.
Ook zijn er lessen over groente, fruit en gezonde
voeding.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs
om verschillende soorten groenten en fruit te
eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
We gaan dit jaar zoveel als mogelijk uit van
handfruit, wat we makkelijk aan de kinderen uit
kunnen reiken, zonder al teveel handelingen.
Fruit wat wel veel voorbereidingen vergt, zullen
we niet uitdelen i.v.m. het ontbreken van
ouders. In principe wordt het fruit uitgedeeld
op woensdag t/m vrijdag, maar het kan dus ook
zo zijn dat we in een bepaalde week maar één
of twee keer fruit uitdelen. We willen u dan ook
vragen om gewoon fruit mee te geven aan uw
kind en als we wel iets uitdelen, kan het zijn dat
uw zoon of dochter met fruit thuiskomt. We doen
dus een beroep op uw flexibiliteit en hopen op
uw begrip hiervoor.
Als we fruit niet uit (kunnen) delen, zullen we dit
schenken aan de voedselbank, zodat het toch
een goede bestemming krijgt.

LEERLINGENRAAD
schooljaar 2021-2022

De volgende leerlingen hebben zitting genomen in
de leerlingenraad:
Groep 6a Ava
Groep 6b Hope
Groep 7a Fabian
Groep 7b Fender
Groep 8a Imke
Groep 8b Stijn

De eerste vergadering is inmiddels achter de rug.
Agenda en notulen staan zoals gewoonlijk weer
op de website. Ook dit jaar hebben we weer te
maken met hele enthousiaste leerlingen met… heel
veel ideeën. We blijven u natuurlijk op de hoogte
houden. Wat was het weer leuk om gewoon fysiek
met elkaar te kunnen vergaderen. Voor nu staat
ook dit weer heel even stil, maar we hopen dit na
de kerstvakantie weer op te pakken.

Kerstviering

Op woensdag 22 december vieren we het Kerstfeest op het Kompas.
We wilden dit jaar erg graag een samenkomen met
alle ouders organiseren maar helaas kan dit, vanwege de huidige maatregelen, toch niet doorgaan.
Het Kerstfeest zal dit jaar dus georganiseerd worden in de groepen met een viering in de klas en
gezamenlijk eten. Op dinsdag 7 december ontvangt
u een brief over het maken van de hapjes voor de
Kerstviering en op maandag 15 december ontvangt
u een brief met alle details over de viering.
We kijken uit naar een gezellige Kerstviering.

Vriendelijke groeten,
De Kerstcommissie van Het Kompas

OUDERBIJDRAGE
(herinnering)

De ouderraad vraagt jaarlijks aan alle ouders een
vrijwillige bijdrage van € 20,00 per kind. Vanwege
de schoolreis aan het begin van het jaar vragen wij
nu later dan normaal om deze bijdrage.
U heeft op 1 november een brief van juf Kimberley
ontvangen via de mail. Vanaf dat moment stond
de ouderbijdrage ook uw klaar op uw persoonlijke
pagina via iDEALnet. Wij zouden graag de ouderbijdrage uiterlijk 1 december 2021 willen ontvangen,
zodat we daarmee de leuke activiteiten kunnen
betalen zoals de cadeaus voor Sinterklaas, de
Kerstviering, de Paasviering, traktaties bij speciale
gelegenheden etc.
Als uw kind na 1 januari op school komt, vragen wij
een bijdrage van € 10,00 en als uw kind
na 1 mei op school komt hoeft u geen ouderbijdrage meer over te maken.

Wij hopen weer op uw bijdrage!

Nieuwe leerlingen
op Het Kompas
Ook in de maanden november en december
mogen we weer vele nieuwe kinderen op onze
school begroeten:

November
Jelijn de Groot

groep 1/2C

Sem de Haas

groep 1/2B

Omayra Frederik

groep1/2A

Robin Quist

groep 1/2C

D’elany Chakoetoe

groep 3B

December
Loïs Adriaanse

groep 1/2D

Fabian de Pagter

groep 1/2E

Luca Veenhof

groep 1/2C

Mason Roemeratoe

groep 1/2B

Yara Dellebeke

groep 1/2B

Sophie Lammers

groep 1/2E

Beste nieuwe Kompaskinderen, van harte welkom
op onze school en we hopen dat jullie allemaal een
hele fijne schooltijd op Het Kompas zullen hebben.

Stand van zaken
m.b.t. corona

De quarantaineregels in het primair onderwijs
worden steeds aangepast. We proberen u daarvan
zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Als een
kind in de klas besmet is met het coronavirus hoeft
niet meer de hele klas in quarantaine. Elke dag
zonder school, is er immers één te veel. In geval van
meerdere besmettingen (vanaf 3 besmettingen) in
één groep zal deze groep quarantaine te gaan. Ook
op Het Kompas hebben we hier in de afgelopen
weken mee te maken gehad.
We blijven u zo goed mogelijk informeren en als u
vragen heeft, weet u ons te vinden.

Basisregels en afspraken
De basisregels blijven ook in het onderwijs gelden,
net als in de rest van de samenleving. Daarnaast
willen wij u wijze op de volgende afspraken
o

Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen
in de GGD-teststraat. Wie positief test, gaat in
quarantaine.

o

Indien er in een groep in een bepaalde periode drie of meer besmettingen hebben plaatsgevonden, blijft deze groep per direct thuis.
Dit besluit wordt in overleg met GGD genomen. Er wordt vervolgens overgeschakeld op
thuisonderwijs.

o

Ouders komen niet meer in de school, behalve als dit op uitnodiging is van de leerkracht,
IB-er of directie.

o

Ouders en externen dragen in de hal en gangen een mondkapje, zijn vrij van klachten en
houden 1,5 m afstand.

We hopen op uw medewerking en begrip voor dit
alles.

Belangrijke data

3 december		
Sinterklaasfeest

6 december		
Studiedag (alle kinderen zijn vrij)

22 december		
Kerstviering (nadere info volgt z.s.m.)

24 december		
Kinderen zijn vrij om 12.00 uur (start Kerstvakantie)

10 januari 		
Eerste schooldag 2022

VERKEER
Deze maand hebben we extra aandacht besteed
aan veiligheid in het verkeer. Zo hebben we de
fietsen gecheckt van de
groepen 7 en duimpjes
werden uitgedeeld
door de groepen 8
aan goed geparkeerde
automobilisten en een
week later werden
er parkeerschijven
uitgedeeld door de
groepen 7 en 8a.
Helaas kon het BOAbezoek in de klas niet doorgaan, dat bewaren we
nog even voor een ander moment. De leerlingen
hebben er veel plezier aan beleefd en hopen dat u
netjes blijft parkeren!

OVERBLIJF

op Het Kompas
Wat hebben we geboft
met het weer afgelopen periode. Kinderen
kunnen lekker naar
buiten tussen de middag tijdens hun pauze.
Heerlijk even ravotten,
hangen, draaien op het duikelrek, tikkertje, Annemaria Koekoek spelen of heerlijk met de blaadjes
en stoepkrijt in de weer.

Ook hebben we bijna elke dinsdag en donderdag
Pauzesport. Hierbij worden er sporten aangeboden
door de lokale sportverenigingen. Tennis, voetbal
en andere sporten komen aan bod. Dit vinden de
kinderen erg leuk, en we zien ook echt dat het ze
goed doet om zo lekker even op een ontspannen
manier actief bezig te zijn!

We hebben een super tof team, maar we zijn ook
op zoek naar uitbreiding. Wil je een keertje meedraaien? Laat het gewoon even weten! Jeanet.
steenbeek@onzewijs.nl

Les heemkunde

“Juf kunnen we vaker zo een
wandeling maken? Het was leuk!”
Vier pabo stagiaires hebben voor de groepen 7
en 8 een les heemkunde voorbereid. Dan ga je op
onderzoek en leer je over je
eigen leefomgeving.
Met de klas gingen we op de
fiets naar de Aldi en van daar
lopend naar het kanaal. De
leerlingen kregen een werkblad met vragen, door goed
te luisteren konden ze deze
vragen beantwoorden.
Bij het kanaal was de eerste
vertelling. Hier leerde ze het
verschil tussen een kanaal en een rivier en hoelang
ze over de aanleg van dit kanaal hebben gedaan.
Hierna stopten we nog bij vier andere plekken, het
station, de molen, Omroep Zeeland en geëindigd bij
de Karolingenburcht.
Bij elke plek werd er wat verteld en leerden ze
onder andere naar wie de molen is vernoemd, dat
het gebouw van Omroep Zeeland eerst een andere
functie had en waarom de Burcht is aangelegd.
Het was een leerzame middag in de buitenlucht.

Bezoek
Polderhuismuseum

Op woensdagochtend 10
november bezochten
de groepen 8 het
Polderhuismuseum
in Westkapelle. Om
08.30 uur werden
we opgehaald door
de Cultuurbus waarna er een leuke en geslaagde
dag op ons stond te wachten. Erg leuk, maar ook
zeker heel interessant.
Bij aankomst werd de
groep in tweeën gesplitst.
De ene groep ging eerst
naar de vuurtoren en de
andere groep begon in
het museum. Wat was het
uitzicht mooi bovenaan
de vuurtoren en wat
hebben we veel gezien, kunnen doen en zeker
ook geleerd in het museum. In het museum kwam
de geschiedenis tot
leven, was de zee
binnen handbereik,
konden we mooie
exposities bekijken
en meedoen aan een
leuke speurtocht.
Met een tevreden
en voldaan gevoel
vertrokken we om 12.00 uur helaas weer terug
richting school.

