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De laatste schoolweek is inmiddels aangebroken 

of…start zeer binnenkort. De tijd van terugblikken 

en evalueren hebben we inmiddels achter de 

rug. De resultaten van de kinderen zijn bekeken 

en geanalyseerd. Wat mooi om te zien dat 

kinderen gedurende het schooljaar weer zo’n 

groei hebben doorgemaakt, ieder op zijn of haar 

eigen wijze (zie gedicht).

Rapporten zijn meegegeven en de oudergesprekken 

hebben (indien nodig) plaatsgehad of zijn ingepland. 

De kinderen weten inmiddels bij welke leerkracht 

en welke kinderen ze volgend schooljaar terecht-

komen. 

We kunnen dus aan het eind van deze week met 

een goed gevoel de deuren gaan sluiten.

Met elkaar (team, kinderen en ouders) kunnen we 

terugkijken op een wel heel bijzonder jaar.

Een jaar van samen leren, samen spelen, samen 

ontwikkelen en samen delen.

We kijken ook terug op een jaar waarin er wederom 

gedurende lange tijd thuisonderwijs verzorgd 

moest worden.

Heel veel bijzondere uitjes, excursies e.d. konden 

in die periode en de tijd daarna helaas geen 

doorgang vinden. Alles inhalen is ons natuurlijk 

niet meer gelukt. 

Toch denken wij dat we er in die laatste periode 

samen met de kinderen nog een hele leuke tijd 

van hebben weten te maken, natuurlijk binnen de 

mogelijkheden wat wel- en niet was toegestaan.

Nu kijken we ook al weer naar de toekomst. Er staat 

namelijk ook in het schooljaar 2021-2022 weer 

heel wat te gebeuren op Het Kompas. In de nieuwe 

schoolgids kunt u daar veel meer over lezen. 

Ook zullen we u natuurlijk via deze nieuwsbrief en 

middels de info-avonden in september uitgebreid 

informeren over allerlei (nieuwe) ontwikkelingen.

Het team van Het Kompas wenst alle kinderen en 

ouders een hele fijne vakantie toe en…blijf gezond!

 

Algemeen



De leerlingen uit groep 8 wensen we natuurlijk 

heel veel succes toe op hun nieuwe school. 

We hebben in deze laatste periode uitgebreid 

stilgestaan bij het afscheid. De kinderen uit de 

groepen 8 zijn nu heel druk bezig om onder de 

bezielende leiding van de leerkrachten de 

musicals in te studeren. 

In de laatste schoolweek zullen de kinderen deze 

musicals in het Arsenaaltheater op gaan voeren.

Daarna een woordje van jullie meester en juf. 

Een lach en een traan horen daar natuurlijk bij. 

Dan is er daar het definitieve afscheid en gaan 

jullie als oudste leerlingen onze school verlaten 

om daarna weer als jongste leerlingen te starten 

in jullie nieuwe brugklas. Succes. We hopen (en 

verwachten) dat wij hier in ieder geval een goede 

basis hebben gelegd voor jullie verdere toekomst 

en blijf vooral verder gaan met dromen!

Afscheid 
groep 8

DROOM JE DROMEN VERDER

DAN MORGEN OF VANDAAG

STOP NIET BIJ JE GRENZEN

WAT WIL NOU ECHT GRAAG

WAT ZOU JE HOPEN

DAT JOU ZOU OVERKOMEN

ONTHOUD

ZEG NOOIT NOOIT

TEGEN JE ALLERMOOISTE DROMEN



Op 7 juli hebben we weer een studiedag gehad. 

Deze dag stond tot 14.00 uur in het teken van 

overdracht van de leerlingen van de ene naar de 

andere groep. We vinden het als school namelijk 

van groot belang dat de “ontvangende “ leer-

kracht goed op de hoogte is en terkken daar dus 

graag tijd voor uit.

In de midden-bovenbouw hebben we ook nog 

uitgebreid stilgestaan bij onze nieuwe WO-methode 

Faqta. We werken hier nu een jaar mee en dan is 

het goed om  eens uitgebreid stil te staan bij de 

(on)mogelijkheden van deze methode en de wijze 

waarop je één en ander goed moet gebruiken. 

Om 15.00 uur zijn we vertrokken naar Zuiderduin 

waar we met het hele team afscheid hebben 

genomen van de collega’s die ons gaan verlaten.

Ik kan u verzekeren, dat was een zeer gezellig feestje!

Terugblik 
studiedag



In het afgelopen jaar hebben we helaas maar 

sporadisch van ouderhulp gebruik kunnen maken. 

Toch hebben we ook in het afgelopen jaar weer 

gemerkt dat heel veel ouders ons willen helpen, 

Soms kon dat op afstand en heel vaak was dat 

helaas niet mogelijk.

Toch hebben ouders die deel uit maken van OR, 

MR, overblijf en verkeer heel veel kunnen doen 

voor onze school. Bedankt daarvoor.

Komende jaar hopen we ook weer een beroep te 

kunnen doen op al die andere ouders waarvan 

we in het verleden ook gebruik hebben gemaakt 

want we hebben u…heel hard nodig!

Geweldig dat u altijd bereid bent te helpen, want 

daardoor kunnen we zoveel meer bieden als school.

Ouderhulplijst 2021-2022

Het komende schooljaar zal de inventarisatie van 

de Ouderhulp ook weer digitaal gaan plaatsvinden 

maar nu met behulp van het programma Google 

Forms. Jullie kunnen allerlei zaken aangeven, 

alsmede jullie eigen gegevens.

Via dit programma wordt bijgehouden wie wat 

invult, waardoor wij af zijn van de papierwinkel 

en de tijdrovende verwerking ervan. 

Deze link zal z.s.m. na de vakantie beschikbaar 

zijn en via de mail worden verspreid. 

Hulpvragen worden niet altijd gemeld. Indien er 

vanuit de school een spontane hulpvraag komt, 

die niet al maanden van te voren hoeft te worden 

aangegeven, wordt dit via de papieren bij de loka-

len kenbaar gemaakt en/of via de groepsapp.  

Wij hopen dat we weer op uw extra handen 

mogen rekenen komend schooljaar! Een school 

draait altijd beter met de inzet van zoveel ouders, 

zoals hier op Het Kompas!

Ouder(s), (verzorger(s), 
Bedankt ! 



De kisten met daarin de gevonden voorwerpen 

zullen zoals gewoonlijk weer worden geleegd.  

Dat houdt in dat u snel moet zijn, indien u nog 

iets mist.

Op vrijdag 23 juli zullen de bakken geleegd 

worden. Daarvoor, op donderdag 22 juli zullen 

we de bakken met gevonden voorwerpen 

op het voorplein uitstallen, zodat u tussen 

14.00-14.30 uur een kijkje kunt nemen.

Omgaan met
gevonden 

voorwerpen 



Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u op de 

eerste schooldag wederom de nieuwe schoolgids. 

Om u toch een beetje tegemoet te komen, 

zullen we ervoor zorgen dat de digitale school-

gids uiterlijk in de eerste vakantieweek online 

zal komen te staan. Ook de nieuwe jaarplanning 

(incl. studiedagen e.d.) kunt u zeer binnenkort 

op onze website terugvinden. We zullen in deze 

jaarplanning ook de inloopmomenten aangeven, 

zodat u weet wanneer u welkom bent in de 

verschillende groepen.

Overigens staat het vakantierooster 2021-2022 

al enige tijd op onze website.

Vakantierooster, 
schoolgids en 
jaarplanning



Als er geen extra belemmeringen en/of maat-

regelen vanuit RIVM onze kant opkomen aan 

het eind van de zomervakantie, zullen ook op 

Het Kompas bepaalde maatregelen teruggedraaid 

gaan worden.

Zoals eerder gemeld, zullen we weer 

teruggaan naar onze “normale” schooltijden.

Dat houdt in dat we om 8.20 uur starten en 

om 14.20 (woensdag 12.20 uur) afsluiten.

Let op, bepaalde zaken gaan we anders 

organiseren dan voorheen. 

Dit betreft dan met name:

• Inloop groep 1-8

• (Verzamel) plaats op het plein  

(ouders en kinderen)

• Gebruik in- en uitgangen per groep

• Etc.

Wat blijft? Ook in het nieuwe schooljaar zullen 

de kinderen in de ochtend- en middagpauze in 

“hun” jaargroepen met elkaar buitenspelen.

Start schooljaar 
m.b.t. maatregelen RIVM 

(zie organisatie verderop in de nieuwsbrief)



Voortaan geen gedoe meer met briefjes uitdelen, 

mailtjes opstellen en vervolgens alles handmatig 

overtikken. U kunt als Ouder(s) via Parro (weer) 

uw privacy-voorkeuren aangeven, waarna dit 

automatisch geregistreerd wordt in het 

schooladministratiesysteem ParnasSys. 

Leerkrachten kunnen vervolgens de privacy-

voorkeuren inzien in dit systeem, bijvoorbeeld 

bij het plaatsen en/of delen van een foto.

Voor de start van komend schooljaar 2021-2022 

komen er twee privacyvoorkeuren bij: één voor 

Facebook en één voor Instagram. Wilt u hier 

kritisch naar kijken en hiervoor uw voorkeur 

aanvinken of juist uitgevinkt laten? 

U kunt ons vinden op Facebook of Instagram 

door ‘Het Kompas’ in te typen. De links naar 

beide social media accounts zullen ook op de 

website een plekje krijgen.

Voor verdere uitleg en demonstratie over het 

instellen van voorkeuren, zie: https://parnassys.

zendesk.com/hc/nl/articles/360015586034

Via deze link komt u bij een filmpje waarin ze stap 

voor stap aan u uitleggen hoe u uw voorkeuren 

moet instellen. Vanaf de eerste schooldag zullen 

de privacyvoorkeuren weer voor enkele weken 

worden opengezet zodat u uw voorkeuren goed 

kunt aangeven. 

Wij vragen u om dit voor 1 oktober in te stellen.

Parro en privacy: 
Voorkeuren registreren 

en inzien



19 juli
Musical groep 8B (Arsenaaltheater)

20 juli   
Doorschuifmoment (een kijkje in je nieuwe klas)

21 juli
Musical groep 8A (Arsenaaltheater)

22 juli   
Laatste schooldag (incl. zomerfeest) kinderen

23 juli   
Start eerste vakantiedag

6 september   
Eerste schooldag   

  

24 september
Schoolreis groep 3-4 o.v.b.

1 oktober
Schoolreis groep 5-8 o.v.b.

Belangrijke data



De vlucht van juf Chellie en haar Sander had 

een jaar, 3 maanden en 6 dagen vertraging 

maar op vrijdag 23 juli 2021 is het dan toch 

zover! 

 

Speciaal voor de kinderen van groep 6b en 7a 

komen juf Chellie en Sander om 11.00 uur even 

naar school. 

Natuurlijk mogen ook andere ouders en kinde-

ren een kijkje komen nemen als de het bruids-

paar het schoolplein opkomt. We willen u er wel 

nadrukkelijk op wijzen dat alleen de kinderen 

uit groep 6b en 7a uitgenodigd worden voor de 

festiviteiten. Dit alles zal zich op het schoolplein 

afspelen.

Juf Chellie en Sander zijn ongeveer 30 á 45 minuten 

op school aanwezig en moeten dan snel weer door. 

Let ook in deze situatie a.u.b. op de 1,5 meter 

afstand.

Groeten feestcommissie  Het Kompas 

Juf Chellie en Sander 
gaan trouwen!



Beste ouders en kinderen van 

basisschool het Kompas. 

Mijn naam is Eline Weststrate en 

ik ben 35 jaar oud. Ik ben getrouwd 

met Frans en heb twee kinderen 

Siem en Iris. We zijn net klaar met 

de verbouwing van ons nieuwe 

huis en gaan vanaf 1 juli wonen in 

’s Heer Hendrikskinderen. 

Naast mijn werk reis ik graag. Met mijn gezin 

gaan we er vaak op uit! 

Nadat ik de afgelopen jaren met veel plezier in 

Hoedekenskerke gewerkt heb ga ik nu een nieu-

we uitdaging aan op het Kompas. Ik heb er erg 

veel zin in om volgend jaar te starten in groep 

1/2c. Laten we er met z’n allen een leuk jaar van 

maken. Maar nu eerst lekker genieten van jullie 

vakantie! Ik wens iedereen een fijne vakantie met 

veel zon, water, avontuur en vooral veel plezier! 

Beste ouders/verzorgers en 

leerlingen van basisschool 

Het Kompas.

Ik ben Cathrien Nieuwburg 

en hoop a.s. schooljaar op 

vrijdag te gaan werken in 

groep 6A op Het Kompas. 

Op de doorschuifochtend op 

20 juli a.s. maken juf Monique en ik kennis met 

de groep. (momenteel 5A) 

Nadat ik 18 jaar in Goes op een basisschool heb 

gewerkt en daarvoor 12 jaar op verschillende, 

andere scholen ga ik nu met veel zin beginnen op 

jullie school. Ik woon met mijn man Theo in 

Middelburg en ik heb 4 kinderen, waarvan 2 er 

al een gezinnetje hebben. Ik houd van lezen, 

fietsen, wandelen, tuinieren en sporten.

Iedereen is toe aan de zomervakantie, dus wens 

ik jullie een zonnige, gezonde en fijne vakantie toe!

Beste ouders en kinderen van 

basisschool Het Kompas. 

Mijn naam is Jarreau Manuhuwa 

en komend schooljaar sta ik samen 

met meester Hanno als groeps-

leerkracht voor groep 5.

Samen met mijn vriendin woon ik 

in Oost-Souburg. Naast mijn werk 

vind ik tennissen en voetballen leuk om te doen. 

Ik heb erg veel zin om volgend jaar te starten in 

groep 5 op Het Kompas. Laten we er met z’n allen 

een leuk jaar van maken. Nu eerst lekker genieten 

van jullie welverdiende vakantie!

Hallo, mijn naam is Marlies van 

Goudswaard-Jansen. Ik ben 39 

jaar en woon met mijn man en 

mijn twee dochtertjes van 3 en 6 

jaar in Middelburg.

In mijn vrije tijd ga ik graag naar 

het strand, vind ik het leuk om 

te koken en leuke dingen te 

doen met vriendinnen en mijn gezin.

Na de zomervakantie kom ik het team van Het 

Kompas versterken en daar heb ik heel veel zin in! 

Ik zal drie dagen in de week in de kleutergroepen 

gaan werken als leerkracht.

Maar eerst wens ik iedereen alvast een hele fijne 

zomervakantie toe en dan hoop ik in september 

met jullie kennis te maken. Tot snel!

Hallo allemaal!

Mijn naam is Kimberly Wijshof, ik ben 

29 jaar en ik woon in Middelburg.

Na de zomervakantie start ik op 

Het Kompas in groep 3 en groep 1/2.

Ik ben mama van een dochter van 

7 jaar.

In mijn vrije tijd vind ik het dan ook heel fijn om 

leuke dingen te doen met haar, daarnaast speel 

ik vrij fanatiek badminton en kan je me ook terug 

vinden in de sportschoenen. 

Verder hou ik van afspreken met vriendinnen en 

heerlijk te genieten op het strand of een terrasje.  Ik 

hoop dat jullie een kleine indruk van mij hebben, 

volgend jaar wil ik jullie dan ook beter leren kennen.

Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging. 

Groetjes van Kimberly en tot volgend schooljaar. 

Nieuwe leerkrachten 
op Het Kompas 

stellen zich aan u voor



Achtergrond; Na de zomervakantie hopen we 

weer op “normale” wijze te kunnen starten.

Alle groepen zullen dan weer tegelijkertijd gaan 

starten, nl om 8.20 uur (incl. gelijke eindtijden)

Dat alles willen we op de volgende wijze gaan 

organiseren:

Organisatie 
schooljaar 2021-2022

Opmerkingen:

• Ouders kleutergroep mogen twee keer per week 

(begin en eind van de week) mee naar binnen. 

• Ouders van kleuters brengen hun kind naar het 

“vak” (zie plattegrond onder) op het plein en  

verlaten het plein weer z.s.m. om eventueel  

achter het hek plaats te nemen.

• Ouders van kleuters halen hun kind ook weer op 

in dat vak aan het eind van de schooldag.

• Ouders groep 3-4 blijven achter het hekwerk. 

• Inloop aangeven via jaarplanning. Ouders nemen 

dezelfde ingang als de kinderen.

• Op woensdag geen inloop wat de kleutergroepen 

betreft.

• Inloop 3-8; vanaf 8.00 uur

• Kom je op het plein, dan ga je direct naar binnen! 

Dit betreft de groepen 4-8.

• Met de ouders van nieuwe kleuters wordt  

afgesproken wanneer zij met hin kind mee mee 

naar binnen gaan.

Verzamelplaats op het plein schooljaar 2021-2022

In- en uitgangen Het Kompas schooljaar 2021-2022

Lokaalindeling schooljaar 2021-2022

Contact school (in geval van nood)

In geval van nood kunt u contact opnemen met 

één van onderstaande mensen. Wij hopen dat dit 

natuurlijk niet nodig zal zijn. Verder hebben wij per 

week als team met elkaar afgesproken welke collega’s  

beschikbaar zijn i.v.m. noodsituaties. Deze lijst 

stuur ik niet mee, maar is wel bekend bij het team. 

In geval van noodsituaties kunt u contact opnemen 

met de directie. Zij zullen per situatie bekijken welke 

leerkracht contact met u op zal nemen.

Tel. nr. directie:    

- Meester Joost    06-47613440

- Juf Kimberley     06-15033821 

Gymrooster 2021-2022

Zomerlezen 

Wist u dat?

• Het leesniveau altijd doorgroeit ook na AVI plus? 

• 15 minuten per dag (voor) lezen zorgt voor wel 

1000 nieuwe woorden per jaar.

• Dat kinderen enthousiast worden als ouders  

het goede voorbeeld geven?

• Dat ieder kind, van elke leeftijd voorlezen heel  

erg leuk vindt?

• Dat we een geweldig aanbod hebben in de  

bibliotheek aan kinderboeken.

• Dat een luisterboek ook een 

goed idee kan zijn tijdens een 

lange rit naar de vakantiebe-

stemming (of gewoon lekker 

thuis natuurlijk). 

Hieronder delen we graag enkele ideeën met jullie 

om thuis heerlijk te lezen:

• Op de website Frappantefragmenten vindt u  

een top 40 met van bijna ieder boek een luister- 

fragment. Uw kind kan dus eerst eens stukje  

luisteren, wat het kiezen hopelijk makkelijker 

maakt. Juf Marloes heeft ook twee boeken  

ingesproken!

• De bibliotheek is gratis voor kinderen tot 18 jaar. 

Daarnaast is de app ‘online bibliotheek’ gratis 

te downloaden en zijn gedurende de zomer alle 

jeugdboeken gratis toegankelijk voor alle kinderen 

(ook zonder abonnement) via boek een trip:  

https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html

• Daag uw kind(eren) uit om elke dag te lezen door 

hier bijvoorbeeld (kleine) beloningen tegenover te 

zetten. Denk aan een ijsje, een film op tv mogen 

kiezen of een nieuw boek uit mogen zoeken.  

Uw kind komt dan helemaal in het verhaal en zal 

vanzelf verder willen lezen. Eventueel kan hiervoor 

een bingokaart ingezet worden: Bingo  

• De IJsselgroep heeft vele boekentips bij elkaar  

gezet, deze zijn allemaal ook te vinden in de  

online bibliotheek:Zomerlezen boekentips!



In het komende schooljaar zullen we de school-

reizen voor de groepen 3-8 aan het begin van het 

jaar gaan organiseren.

Dit doen we omdat de schoolreizen in het afgelopen 

jaar niet zijn doorgegaan. Daarnaast vinden we dit 

ook een pluspunt als het gaat om groepsvorming. 

Daar werken we natuurlijk heel hard aan in het 

begin van het schooljaar. Wat is er dan leuker om 

samen op schoolreis te gaan....

De schoolreis voor groep 3-4 staat gepland voor 

vrijdag 24 september en de schoolreis voor groep 

5-8 staat gepland op 1 oktober.

Natuurlijk zullen we ook in het nieuwe schooljaar 

rekening moeten houden met maatregelen van-

uit RIVM, dus ook deze schoolreizen staan nog 

o.v.b. ingepland. 

De groepen 8 zullen daarnaast komend jaar aan 

het eind ook nog op schoolkamp gaan. De overige 

groepen hebben geen schoolreis meer, maar een 

leuke afsluiting in kader van meester- en juffen-

dag in de maand juli. 

Voor de groepen 1-2 verandert er niets. Zij zullen 

in de maand juni op schoolreis gaan.

Schoolreis 
groep 3-8 o.v.b.


