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Inloop groep 3 t/m 8 start
(volgens planning)
vanaf 1 oktober.
Beste ouder(s), de eerste weken hebben weer
achter de rug. Wat was het fijn om elkaar na zoveel weken weer te zien en verhalen te delen over
de vakantie.

We kunnen terugkijken
op een fijne en goede
start met elkaar.
Veel nieuwe boeken,
methodes en natuurlijk
ook even wennen aan
de nieuwe meester of
juf.
Als team hebben we op de laatste donderdag van
de zomervakantie uitgebreid stil gestaan bij deze
start in relatie tot gedrag en regels.
Met elkaar hebben we gekeken naar gezamenlijke
afspraken binnen onze school en op het plein.
Om samen een goed jaar te hebben, wordt in alle
groepen aan het begin van het schooljaar besproken hoe we dat samen voor elkaar kunnen krijgen.
We stellen daarbij omgangsregels op en gaan proberen te doen wat we beloven.
Daarbij gaan we uit van ongeveer 5 regels per klas.
Deze regels worden duidelijk zichtbaar opgehangen, zodat we (leerkracht en kinderen) elkaar daar
op kunnen wijzen, mocht dat nodig zijn. We noemen deze eerste weken van het schooljaar ook wel
de “gouden weken” omdat deze weken zo belangrijk zijn.

We zullen er ook dit jaar weer alles aan doen om
alles zo goed mogelijk te laten verlopen op onze
school. Daarbij hoort natuurlijk een hele goede
communicatie en dat doen we o.a. middels deze
nieuwsbrief. Vervolgens hopen we dan dat deze
nieuwsbrief goed gelezen wordt zodat u goed op
de hoogte bent van alles wat zich afspeelt op onze
school.
U kunt ook in 2021-2022 weer op ons rekenen.

Nieuwe leerlingen
op Het Kompas

De volgende leerlingen zijn na de vakantie (of gaan
zeer binnenkort starten) gestart op onze school:
Nour Kadiri		

1/2 d

Jayda de Meijer

1/2 e

Elisa Karman

1/2 b

Djace Salcedo

1/2 c

We wensen jullie allemaal een hele fijne schooltijd
toe.

Pauzesport
op Het Kompas
In het komende schooljaar zullen we wederom
sportactiviteiten organiseren tijdens de
middagpauze.
Op dinsdag zullen afwisselend tennis en voetbal
op het programma staan en op donderdag
spelactiviteiten. De activiteiten worden
georganiseerd door mensen vanuit de sportclubs.
Kinderen mogen meedoen, maar zijn niet
verplicht. Het blijft tenslotte “hun” pauze.

Bestickering

Zoals u wellicht wel hebt gezien,
hebben we in de afgelopen weken
bestickering aan laten brengen op
de ramen (voor- en achterzijde).
De belangrijkste reden is dat we
nu goed zichtbaar zijn. We kregen
van ouders soms te horen dat ze
niet wisten welke school (scholen)
er nou precies in Het Kroonjuweel
zaten….. Als het goed is, is dat nu verleden tijd.
Zelf zijn we als team heel blij met het resultaat. We
hopen dat u het ook mooi zult vinden.

Info ouders

m.b.t. info-avonden /
startgesprekken

Gelukkig kunnen dit jaar de fysieke gesprekken
en bijeenkomsten op school weer plaatsvinden.
Momenteel zijn de leerkrachten druk bezig met
de startgesprekken. De startgesprekken hebben
we indertijd ingevoerd om uw kind nog beter te
leren kennen. De reden dat we dit nu aan het begin van het jaar hebben ingepland, is dat we dan
direct met uw info (of die van het kind zelf) aan
de slag kunnen gaan, want de start moet goed
zijn.
De info-avonden hebben we inmiddels achter de
rug. Middels deze info-avonden weet u wat uw
zoon of dochter in het komende leerjaar allemaal
te wachten staat. We hopen dat u het zinvol vond
om deze avond(en) weer bij te kunnen wonen.

Maatregelen overheid
(incl. verdere versoeplingen)

De quarantaineregels in het primair onderwijs zijn
aangepast vanaf 20 september. Als een kind in de
klas besmet is met het coronavirus hoeft niet meer
de hele klas in quarantaine. In deze fase van de
pandemie is het verhoudingsgewijs een te zware
maatregel geworden dat heel de klas naar huis
gaat bij een besmetting. Elke dag niet op school, is
er één te veel. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel adviseren
om in quarantaine te gaan.

1,5 meter vervalt
Net als in de hele samenleving hoeft ook het onderwijspersoneel vanaf 25 september onderling geen
1,5 meter afstand meer te houden.

Basisregels
De basisregels blijven ook in het onderwijs gelden,
net als in de rest van de samenleving:
•

Was vaak en goed uw handen.

•

Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te
geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand.

•

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

•

Zorg voor voldoende frisse lucht.

Belangrijk in geval ouders op school komen:
Ouders mogen geen klachten hebben (zie verder
richtlijnen RIVM) als ze onze school binnen willen
komen. We hopen dat u hier ook in het komende
jaar goed op wilt blijven letten, omwille van de gezondheid van de leerkrachten en de kinderen.

Personeel
Het team van Het Kompas is goed begonnen aan
het nieuwe schooljaar. We hebben dit jaar een
aantal nieuwe leerkrachten en onderwijsassistenten mogen verwelkomen op Het Kompas.
Inmiddels lijkt het of ze al jaren onderdeel van
ons team uitmaken.
Daarnaast hebben we ook dit jaar weer een groot
aantal Pabo - en Scalda-studenten. Dat alles zorgt
ervoor dat we in alle groepen behoorlijk wat
ondersteuning hebben en dat is altijd prettig. We
hopen dat alle nieuwe (startende) collega’s en
studenten een hele fijne tijd op Het Kompas zullen
hebben.

Tekort aan leerkrachten en corona
Er is op onze school in de afgelopen jaren nog
nooit een groep naar huis gestuurd.
Toch zou dat in de komende maanden zomaar
eens het geval kunnen zijn. Door de coronamaatregelen mogen leerkrachten die verkouden zijn
niet komen werken totdat ze (negatief) zijn getest.
In de meeste gevallen, ben je dus een leerkracht of
onderwijsassistent een dag kwijt.
Je zit dan als school direct met een probleem wat
de bemensing betreft. Gelukkig konden we dat in
het afgelopen jaar nog prima opvangen. Voordeel
is dat er op onze school een aantal collega’s zijn
die best eens extra willen werken en ook hebben
we de beschikking over ambulante collega’s die in
geval van nood voor de groep gezet kunnen worden. Dat is dan weer het voordeel van een grotere
school. We zien nu echter wel dat heel moeilijk
wordt om nog leerkrachten voor invalwerkzaamheden te vinden. De invalpoule van onze Stichting
(Onze Wijs) is leeg. Dat zegt al genoeg. We zullen
het dus als school zelf op moeten zien te lossen.
De verwachting is dan ook dat wij in het komende
(na)jaar onze grenzen zullen bereiken wat betreft
de opvangbaarheid van uw kind(eren). Weet dan
wel dat wij er alles aan gedaan hebben en dat er
dan echt sprake is van overmacht. Op zo’n moment zullen wij u natuurlijk tijdig inlichten.

Plannen komend
schooljaar
(zie ook hoofdstuk 5 schoolgids)

Komend schooljaar hebben we als team de
volgende speerpunten wat betreft onderwijs en
ontwikkeling:
In het schooljaar 2021-2023 zijn we van plan als
team te werken aan:
Rekenen

Vorig jaar hebben wij de nieuwe
methode Pluspunt geïmplementeerd. Dit jaar zullen wij onze
nieuwe werkwijze optimaliseren en
borgen.
EDI
EDI staat voor het Expliciete Directe Instructie model. In dit coachingstraject leren de leerkrachten
om tijdens hun lessen te werken
rondom leerdoelen en moeten zij
beredeneerde keuzes maken in
hun lesaanbod.
Kijk!
In de groepen 1-2 zijn we vorig jaar
gestart met het werken met Kijk.
Kijk is een observatie- en registratie instrument voor leerkrachten
waarmee zij de totale ontwikkeling
van jonge kinderen over langere
tijd in beeld krijgen.
Begrijpend De komende twee jaar zullen wij
lezen
met een externe partner werken
aan het optimaliseren van een duidelijk, eenduidige en doorgaanse
lijn binnen het begrijpend leesonderwijs op Het Kompas.
HoogbeDe komende twee jaar zullen
gaafdheid wij met een externe partner een
duidelijke en teambreed gedragen
visie en beleid formuleren die ten
grondslag ligt aan de wijze waarop
we op Het Kompas kijken naar en
omgaan met leerling met een ontwikkelingsvoorsprong.
Parnassys Wij willen graag ons huidig leerlingvolgsysteem (Parnassys) intensiever inzetten zodat in dit LVS ook
alle handelingsplannen, groepsplannen en notities van gesprekken in één overzicht terug te vinden zijn.
Faqta
Vorig jaar zijn wij in de groepen 3-8
gestart met de nieuwe methode
Faqta voor onze lessen wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, topografie en natuur).
Dit jaar zullen wij onze werkwijze
optimaliseren en borgen.
Muziek
In samenwerking met de Zeeuwse Muziekschool zullen er ook dit
jaar weer ‘echolessen’ plaatsvinden. Tijdens deze lessen geeft een
leerkracht van de Zeeuwse Muziekschool samen muziekles met een
leerkracht van onze school.
List
Vorig jaar zijn wij ook in groep 1-2
gestart met List. Het komende
schooljaar zullen wij onze werkwijze optimaliseren en borgen. Hierdoor is er een duidelijke opbouw
zichtbaar van groep 1 tot en met
groep 8.
Bewegings- Aankomend schooljaar zal een
onderwijs specifieke werkgroep zich oriënteren op een nieuwe methode voor
bewegingsonderwijs. Hiermee willen we de invulling van onze gymlessen een nieuwe impuls geven.

Naschoolse
activiteiten
In het komende schooljaar zullen we weer een
aantal naschoolse activiteiten gaan organiseren
na schooltijd.

Zo vinden er typelessen plaats (in eerste instantie
voor de kinderen uit de groepen 6), technieklessen
(gr. 3 -8), muziek (in eerste instantie groep 3-4),
Spaans (in eerste instantie groep 5-6) en sport
(groep 1-8).
We proberen de kosten van deze verschillende activiteiten zo laag mogelijk te houden.
Natuurlijk moet er wel voldoende animo zijn om
bepaalde activiteiten door te laten gaan.
In sommige gevallen (muziek en Spaans) gaan we
eerst met een bepaalde leeftijd aan de slag. Mocht
dat een succes zijn, dan is er de mogelijkheid om
deze lessen ook in andere groepen aan te gaan
bieden. Natuurlijk houden we u van dit alles op de
hoogte.

Parkeerplaatsen voor
auto’s en fietsen
We proberen als school aan zowel aan de automobilisten als fietsers te denken. We reserveren daarom altijd een paar plekken waar fietsers hun fietsen
neer kunnen zetten. We hopen echter wel dat de
fietsers daar ook goed mee omgaan en niet met
bijv. één fiets in één vak gaan staan, waar vervolgens weer geen auto’s geparkeerd kunnen worden.
Ga hier efficiënt mee om en pak geen parkeerplek
als het niet nodig is.
Verder willen we er nogmaals op wijzen dat auto’s
en fietsen niet op de stoep worden geparkeerd.
Deze stoep moet vrij blijven van obstakels zodat
ook ouders, kinderen daar veilig naar school (of
naar huis) kunnen lopen.

AVG, formulieren
en website
Foto’s worden veelal alleen via Parro verspreid. Als
het om albums per groep gaat, of van enkele groepen, wordt de website gebruikt.

Nieuw dit jaar:
Facebook en Instagram

Privacyvoorkeuren
Via Parro kunt u allemaal de privacyvoorkeuren
aanvinken die wij als stichting hebben opgesteld.
Wilt u bij alles iets aanvinken? Het zou voor “ons”
niet fijn zijn als u ‘Google Apps for Education’ niet
zou aanvinken: uw kind is dan feitelijk niet gerechtigd om op een Chromebook te werken bij ons en
kan dan evenmin inloggen in het systeem dat toegang geeft tot alle methodische software.

Google Maps / Earth
Ook nieuw in de privacyvoorkeuren: Google Maps
/ Earth. Deze app gebruiken wij in de bovenbouw
bij de methode Faqta voor wereldoriëntatie. U als
ouder moet toestemming geven om deze app te
mogen gebruiken op school.

Screening van motorische vaardigheden
Eveneens nieuw: Screening van motorische vaardigheden (Zeeuwse screening via MQscan in kader
van sport en beweging). Dit betreft het opnemen en
registreren van meet- en weeggegevens.
Wanneer wij van alle ouders hebben teruggekregen hoe zij tegenover het gebruik van beeldmateriaal en andere zaken betreffende hun kind(eren)
staan, kunnen wij daarmee een (anoniem) overzicht
maken. We zullen onze uiterste best doen om met
bovenstaande zaken vertrouwelijk om te gaan.

Wat verwachten wij van u op het gebied van
privacy:
We willen u vragen om voor vrijdag 8 oktober via
Parro eventuele wijzigingen op het gebied van privacy aan ons door te geven.
U ontvangt hiervoor dus geen formulier meer via
uw kind. Mocht u nog vragen hebben m.b.t. deze
info, laat het ons dan z.s.m. weten.

Ziekmeldingen
doorgeven
Ziekmeldingen dient u door te geven via de mail:
absentmeldinghetkompas@onzewijs.nl en de desbetreffende groepsleerkracht (zie schoolgids). We
vragen u dit omdat de leerkracht niet meer altijd
op zijn of haar telefoon (parro) kijkt en omdat de
leerkracht ook afwezig kan zijn.

Update adres, telefoonnummer, mailadres
Wilt u aan ons doorgeven in geval er wijzigingen
zijn geweest. Het is van groot belang dat wij over
de juiste gegevens beschikken. In tegenstelling tot
voorgaande jaren zullen we u daarover nu geen
formulier meer sturen.

Veiligheidsmonitor
basisonderwijs;
mooi resultaat Het Kompas
Wat vinden leerlingen van de sociale veiligheid op
hun school? En hoe ervaren ouders, leraren en
leidinggevenden die? Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil dat graag
weten en heeft daarom het onderzoek ‘Veiligheidsmonitor po’ ingesteld.

Wij (leerlingen groep 7-8, ouders en leerkrachten
van Het Kompas) hebben hier voor de vakantie
aan meegedaan door vragenlijsten in te vullen en
inmiddels zijn de resultaten bekend.
We waren als school zeer tevreden over het resultaat.
De kinderen van onze school scoorden gemiddeld
een 8,6 (landelijk gemiddelde was 8,2) en de ouders
waardeerden ons met een 8 (landelijk gemiddelde
was 7,7).
Voor meer info kunt u terecht op onze website
www.hetkompas.onzewijs.nl en klik vervolgens op
ouders, schoolklimaat en veiligheid.

Belangrijke data

29 september
Start actie kinderpostzegels (groep 7)

1 oktober
Schoolreis groep 5-8

6 oktober
Start Kinderboekenweek

6 oktober
Inloop groep 3-5

11 oktober
Columbus / boekenfiets bezoeken Kroonjuweel

15 oktober
Studiedag (alle kinderen zijn vrij)

19 oktober
Techniekshow groep 3-8

20 oktober
Inloop groep 6-8

25 t/m 29 oktober
Herfstvakantie

2-3 november
Schoolfotograaf (verdere info volgt z.s.m.)

Ouderhulp
Dit jaar zullen we geen vragenlijst versturen
m.b.t. hulp in de groep(en). We merken dat heel
veel hulpvragen via Parro worden verstuurd en
ook de ouderraad veel zaken voor ons oppakt.
Wel willen wij met dit bericht een oproep doen
voor de volgende hulp;

• Luizencontrole (andere aanpak): Na iedere vakantie moet er een luizencontrole plaatsvinden.
Op dit moment zijn er maar een paar ouders die
dit voor de hele school doen. We vinden dit voor
hun erg veel werk. We zouden graag naar twee
of meer luizenouders gaan per groep. U kunt
dan zelf met de leerkracht inplannen wanneer
u dit week komt controleren. Op deze manier
hopen we dat meer ouders ons hiermee willen
helpen!
• Fluor spoelen: Gaat na de herfstvakantie weer
van start.
• Fruit snijden: Start waarschijnlijk in oktober tot
en met het einde van het schooljaar. Door het
programma ‘fruitvriendjes’ is het EU schoolfruit
verlengd tot het einde van het schooljaar.
• Reparatie- activiteiten: Repareren van kleuterkarren/-fietsen en repareren van spelmateriaal
(onderbouw)
U kunt zich opgeven bij juf Stephanie; s.zaman@
onzewijs.nl.
Alvast bedankt voor uw hulp!

Vriendelijke groeten,
juf Kimberley

Website
Vanaf de zomervakantie zijn meerdere zaken aan
de website toegevoegd: de schoolgids, een update
bij Lezen is Top, ons Team is aangepast en bij
de Medezeggenschapsraad is een nieuwe flyer
toegevoegd voor het nieuwe schooljaar.

Chromebooks
De groepen 3 delen nu voor het eerst een eigen
kar met Chromebooks toereikend voor een
volledige groep. De groepen 4 hebben voor het
eerst de beschikking over ieder een eigen CB-kar en
kunnen derhalve meer methodische apps inzetten
voor oefenen en verwerken.
De groepen 7 hebben beide nieuwe Chromebooks
gekregen met een touch-functie. Dit schooljaar
willen wij ‘programmeren’ op het programma
zetten en gaan we ook aan de slag met Minecraft
for Education. Een blik op ‘geschiedenis en cultuur’.
De groepen 8 krijgen na de kerst nieuwe
Chromebooks.

Classroom
Alle groepen zijn weer ingedeeld in de Google
Classroomomgeving en de leerkrachten toegevoegd. Iedereen (via leerlingaccounts) kan weer
in het programma. De uitnodigingen zijn via
Classroom verstuurd zoals u dat bij aanvang van
het tweede lockdownmoment ook hebt kunnen
ervaren.

Het programma kan alleen worden ingezet bij
afstandsonderwijs tijdens quarantaine, maar kan
ook het hele jaar worden gebruikt in de groep, dat
is afhankelijk van de behoefte en de mogelijkheden:
hoe hoge de groep, des te groter het aantal mogelijkheden.

Over de wachtwoorden informeren we u via Parro.
Voor het eventueel resetten ervan kunt u met Arie
Bouwmeester contact opnemen.

De medezeggenschapsraad (MR)
van Het Kompas
In de Wet op MedezeggenSchap (WMS) is vastgelegd dat iedere school moet voorzien in de mogelijkheid tot Medezeggenschap. Op Het Kompas is
dat ook geregeld. De MR op Het Kompas bestaat
uit drie afgevaardigden van de ouders en drie van
het personeel. Dit schooljaar hebben we twee
nieuwe leden in onze MR, namelijk Jarco Siereveld
en Monique de Visser. Even voorstellen:

MR Het Kompas 2021-2022

Annelies de Jong
oudergeleding/voorzitter
kinderen in groep 1/2a, 4a/7b

Wim Spreij
oudergeleding
kind in groep 3b

Annemarie Wondergem
oudergeleding
kinderen in groep 7a/7b

Michelle van Klooster
personeelsgeleding/secretaris
leerkracht

Jarco Siereveld
personeelsgeleding
leerkracht

Monique de Visser
personeelsgeleding
leerkracht

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken ter
bevordering van de kwaliteit van het onderwijs
op school. U kunt daarbij denken aan onderwerpen als nieuwbouw- plannen, veiligheid op
school, beleidsplannen, vakantieplanning, koers
en begroting van de school, personele aangelegenheden, etc.
De MR heeft ook de algemene taak om openheid
en onderling overleg in de school te bevorderen,
te waken voor discriminatie en gelijke behandeling te bevorderen. Daarnaast kan al wat ouders
van belang vinden een plaats op de agenda
krijgen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen
naar: mrhetkompas@onzewijs.nl.
De MR informeert alle betrokkenen bij de school
jaarlijks schriftelijk over haar werkzaamheden in
een jaarverslag. Dit is terug te vinden op de website en wordt via de mail verspreid.
Uw input ten aanzien van beleidsmatige schoolzaken wordt zeer op prijs gesteld. Voorafgaand
aan de MR bijeenkomst ontvangt u een mail
waarin u wordt geattendeerd op de mogelijkheid
de vergadering bij te wonen of onderwerpen en/
of vragen in te brengen voor de bijeenkomst.
U kunt ons per mail bereiken, ons even aanspreken of een bericht achterlaten in het postvak in
de personeelskamer. Meer informatie kunt u
vinden op onze website:
hetkompas.onzewijs.nl/onze-school/medezeggenschapsraad èn in de schoolgids.

Speelgoedbank
Zeeland

Sinds november 2012 is de Stichting Speelgoedbank Zeeland opgericht. Stichting Speelgoedbank
Zeeland is een organisatie die voor de kinderen in
de gezinnen van de minima gratis nieuw of bijna
nieuw speelgoed geeft. Iedereen die een doorverwijsbrief voor de Speelgoedbank of voor de Kledingbank Zeeland krijgt van een erkende hulpverlener, kan bij ons terecht. De uitgifte verloopt via
diverse maatschappelijke organisaties en via ons
uitgifte centrum in Vlissingen en Terneuzen.

Ieder kind moet kunnen spelen
De Speelgoedbank Zeeland heeft tot doel om
nieuw en bijna nieuw speelgoed van goede kwaliteit
met een positieve en educatieve inhoud te geven
aan die kinderen die in gezinnen wonen waar geen
middelen beschikbaar zijn om speelgoed te kopen.
Met dit speelgoed wil de Speelgoedbank Zeeland
deze kinderen een positieve impuls geven in hun
ontwikkeling. Voor ieder kind is het van belang om
te kunnen spelen en gewoon kind te kunnen zijn.

Alle speelgoed is welkom!
Om al die kinderen te blijven voorzien van speelgoed, heeft de Speelgoedbank uiteraard ook
continue aanlevering nodig van speelgoed. Voor de
kinderen in de doelgroep blijven we op zoek naar
kwalitatief goed speelgoed. Het liefst nieuw speelgoed, maar ook goed gebruikt speelgoed is van
harte welkom.
De Speelgoedbank Zeeland vind het wel van belang
dat het speelgoed (zoveel mogelijk) compleet is en
van een dusdanige kwaliteit dat het de kinderen
het gevoel geeft dat ze meetellen. Daarbij willen we
altijd de norm hanteren: “Zou ik dit aan mijn eigen
kinderen willen geven”.

De Speelgoedbank Zeeland is dan ook erg blij met
de samenwerking die wij al jaren met Het Kroonjuweel mogen hebben. Via de verzamelkist in de hal
van de school zijn al grote hoeveelheden speelgoed aan de Speelgoedbank Zeeland gedoneerd
door uw kinderen. Daar zijn wij als Speelgoedbank
enorm blij mee en dankbaar voor. Uw school bied
de Speelgoedbank nog steeds de gelegenheid om
een verzamelpunt van speelgoed in te richten in de
school. Wij willen u dan ook blijven oproepen om
met uw kinderen te kijken of zij speelgoed willen
doneren voor de kinderen in de kansarme gezinnen. Het speelgoed kan worden meegenomen naar
school en wordt ingezameld in de grote bruine krat
die u vind in de centrale hal in de school. Als u meer
informatie wilt over de Speelgoedbank Zeeland,
kunt u terecht op onze website www.speelgoedbankzeeland.nl of u kunt ons ook bellen op 0653210147 of mailen op speelgoedbankzeeland@
gmail.com

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan het werk van
de Speelgoedbank Zeeland

Verkeer op – en rond
Het Kroonjuweel
Een compliment voor hen die op de fiets of te
voet naar school komen en voor hen die met de
auto komen en daarbij keurig parkeren. Wat hebben we met elkaar een goede start gemaakt!

Rondom het Kroonjuweel vindt u deze borden. Gemeente wil graag een overzichtelijk gebied creëren.
Bord A geeft aan dat je daar niet mag parkeren en
bord B geeft aan dat je niet stil mag staan, want
kinderen moeten veilig over straat kunnen; dat
willen we allemaal. Laten we er samen voor zorgen
dat het veilig blijft tijdens de haal- en brengtijden
en echt alleen de parkeervakken gebruiken om te
parkeren.

We rekenen op u hulp en begrip!

Groeten, Jeanet Steenbeek, namens de werkgroep
verkeer van Het Kompas

Nieuws vanuit de

overblijf

“He,he… wat heb ik die gezichten en verhalen
gemist, zeg!” zei Marinka, na haar eerste overblijf
shift. Zij is één van negen overblijfvrijwilligers van
onze school. Ook andere medewerkers gaven dit
aan: “Het is gewoon weer heerlijk om te kunnen
beginnen”. Ja, de overblijfvrijwilligers waren er
allemaal weer aan toe, om na 6 weken zomervakantie de draad weer op te pakken.
De meesten van hen draaien nu al een tijdje mee
en kennen daardoor de leerkrachten en veel kids
heel erg goed.
Dat maakt het overblijfteam stabiel. Ons overblijfteam kan nog wel wat meer vrijwilligers gebruiken.
Wil je eens meedraaien, om de sfeer te proeven…
Welkom! We zijn een gezellig en gedreven team,
dat eerlijke en open vragen stelt, meedenkt en
samen met school zich inzet om de pauzes zo relaxt
mogelijk te laten verlopen voor de kinderen en de
leerkrachten.
Hierbij worden we ook dit jaar weer wekelijks goed
bijgestaan door PauzeSport, een initiatief vanuit
Vlissingen in Beweging. Zij zorgen ervoor dat de
kinderen worden uitgedaagd en zich kunnen uiten
door (spelenderwijs) te sporten. Shane, Jasper en
Yassine, ook via deze weg, alvast bedankt en natuurlijk heel veel succes dit jaar!
Wilt u ook meedraaien tijdens de overblijf? Mail
even naar: Jeanet.steenbeek@onzewijs.nl of zoek
even contact met Joost Luteijn en/of Kimberley
Sterenborg.

Van oudste
kleuter
naar groep 3
Een spannend gebeurtenis voor kinderen.

In groep 3 leert elk kind lezen.
Het aanleren van de letters
gaat in een snel tempo. Motivatie staat hierbij voorop en
daar hoort een bezoek aan de
‘grote’ bibliotheek natuurlijk
bij. Ze liepen al heel stil door
de gangen op zoek naar de
‘grote’ bibliotheek. Dit deden ze al zo goed. In de bibliotheek
aangekomen waren juf José en juf
Maaike daar om alle vragen van de
kinderen te beantwoorden. Terug in
de klas waren we weer een heleboel
boeken rijker!

Sportieve start

in groep 6

We waren nog maar net drie dagen bezig in groep
6, en we hadden al een uitje! Op donderdag 9
september hadden we een beachsportclinic op het
badstrand van Vlissingen. We vertrokken om 8.15
uur al op de fiets met beide groepen 6, om vervolgens om 8.45 uur te gaan sporten op het strand.
De clinic was verdeeld in drie verschillende beachsports: volleybal, tennis en voetbal. We hebben
met zijn allen sportief en fanatiek meegedaan.
Ook met het weer hadden we geluk. Het zonnetje
scheen, de temperatuur was gelukkig wat afgekoeld na een paar hete dagen. Beter kon niet! Na
de clinic zijn we weer met zijn allen teruggefietst
naar school. Het
was een sportieve ochtend,
waarbij we gelijk
hebben gewerkt
aan groepsvorming!

Muziekschool
Zeeland
op Het Kompas

Op maandag 13 september is het samenwerkingsverband met Muziekschool Zeeland weer
opgepakt. Door de coronamaatregelen kon dit vorig schooljaar helaas grotendeels niet doorgaan.
Maar nu wel!

In veel groepen komt dit jaar een enthousiaste,
ervaren muziekdocent: juf Miranda. Zij komt 6
muzieklessen geven, om zo de juffen en meesters
nóg enthousiaster te maken en te inspireren om de
kwaliteit van de muzieklessen te verhogen.
De kinderen zijn enorm enthousiast, zelfs kinderen
die normaal niet zo van muziekles houden. Hoe
gaaf is dat?

Vriendelijke groet, Michelle van Klooster Leerkracht
groep 6B

Goed nieuws uit

de schoolbibliotheek!

Vanaf 27 september starten we weer met de
naschoolse uitleningen. Wij als vrijwilligers kijken
er naar uit om kinderen en hun ouders weer na
schooltijd in de bibliotheek te zien.

Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag van 14.20 tot 15.00

Als er na 15.00 uur nog een vrijwilliger aanwezig is
in de bibliotheek kunnen er natuurlijk ook boeken
geleend worden.

Ook als er geen vrijwilliger aanwezig is kunnen
boeken ingeleverd en geleend worden. Inleveren
kan dan in de rood/gele kist op het bureau. Om te
lenen ligt er een lijst naast de kist waarop kinderen
hun naam, groep en de barcode voorop het boek
kunnen noteren. Zo heb je altijd iets te lezen thuis!

We hopen iedereen snel weer te zien!
Bianca, Deborah, Maaike, José

Columbus
Op 13 september jl stond voor het eerst de Columbus op de parkeerplaats naast de sporthal
van Kroonjuweel. Het is een bibliobus met
een collectie kinderboeken, die steeds wisselt.
Daarnaast is er een computertafel met spelletjes en een kast met boeken voor ouders, die
meekomen. Er kunnen ook boeken gereserveerd
worden, die dan de keer daarna meegebracht
worden.

De Columbus komt samen met de Boekfiets, waar
voorgelezen wordt aan kinderen tussen 3 en 7 jaar.
De Columbus komt de volgende data van
15.15 tot 16.15:

2021

2022

13 september

17 januari

11 oktober

14 februari

15 november

21 maart

6 december

9 mei
13 juni
11 juli

Kinderen die van kleuren houden kunnen in de
schoolbibliotheek van Het Kroonjuweel een kleurplaat ophalen. Als ze die inleveren in de Columbus krijgen ze een kleinigheidje.

Namens het team van de bibliotheek,
José van den Hemel

