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Morgen

Wat vandaag niet is

Kan morgen komen.

Vergeet daarom niet

Te blijven dromen.

Deuren, vandaag nog dicht

Gaan morgen misschien open.

Vergeet daarom niet

Te blijven hopen.

De traan van vandaag

Is morgen wellicht een lach.

Vergeet daarom niet

        Te leven.

       ELKE DAG

Kinderboekenweek



Beste ouders, de eerste periode van het school-

jaar sluiten we af, nu we bijna herfstvakantie  

hebben. Met elkaar kunnen we terugkijken op 

fijne start van het schooljaar.

Inmiddels hebben de leerkrachten uw kind(eren) 

al goed leren kennen. De startgesprekken hebben 

daar natuurlijk een belangrijke rol in gespeeld.

We kunnen met elkaar weer terugkijken op vele 

bijzondere activiteiten, zoals bijv. de schoolreisjes 

voor de groepen 3-4 en 5-8. Wat was het leuk om 

na zo’n lange periode weer op schoolreis te mogen 

gaan en…..wat hebben onze kinderen zowel bij de 

Tropical Zoo alsook de Efteling genoten. Verder 

hebben we het jaarlijkse korfbaltoernooi achter de 

rug. Wat was het weer een leuk en goed  

georganiseerd toernooi en wat hebben de kinderen 

van onze school weer veel prijzen binnen gehaald. 

Geweldig!

Nu zijn we druk met de Kinderboekenweek.  

Dromen over je toekomst, beroepen en vooral 

kennismaken met vele leuke boeken. Tijdens de 

kinderboekenweek hebben vele ouders/familie-

leden met speciale beroepen onze school een 

bezoek gebracht.  

Zo bracht bijv. de politie een bezoek aan onze  

school en werd meester Jesper zelfs per brancard  

de ambulance binnengereden. Gelukkig bleek het 

vals alarm en was het enkel voor de foto.

Op vrijdag 22 oktober hebben we deze  

Kinderboekenweek feestelijk afgesloten en daar 

hoorde natuurlijk een lekkere traktatie bij.

Natuurlijk is er de afgelopen weken nog veel meer 

gebeurd op onze school. Op de website kunt u de 

foto’s van al deze activiteiten nog eens rustig bekijken.

Ook via parro en mail hebben we u hiervan natuur-

lijk eerder al op de hoogte gebracht. 

Tot slot hebben we verderop in deze nieuwsbrief 

nog enkele reportages vanuit verschillende groe-

pen voor u geselecteerd, zodat u een indruk heeft 

van wat er allemaal is voorgevallen op onze school.

Algemeen



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 ontvangt 1 november een brief van juf 

Kimberley via de mail. Vanaf dat moment staat 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!

Ouderbijdrage



Goed nieuws! Het Kompas is één van de vele  

basisscholen die dit schooljaar mag meedoen 

aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. 

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 spe-

lenderwijs 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 woens-

dag 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.

Schoolfruit, 
we starten weer met schoolfruit!!



De groente- en fruitlevering die uw kind krijgt 

vanuit het EU-Schoolfruitprogramma is een aan-

vulling op de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid 

(ADH). Met de groente- en fruitlevering van het 

EU-Schoolfruitprogramma (minimaal 70 gram per 

portie) maken kinderen een goede start om de 

ADH te halen!

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 

groente en fruit



Vrijdag 5 november hebben we weer het Nationaal 

schoolontbijt. We brengen dan het belang van een 

gezond ontbijt weer onder de aandacht

van de kinderen, door gezellig samen te ontbijten 

met hun meester of juf. Wij willen u vragen om die 

dag de volgende ontbijtspullen mee te geven aan 

uw kind(eren), t.w. een bord, bestek, beker en een 

bakje.

In de losse bijlage (flyer) bij deze Kompaswijzer 

leest u meer over het Nationaal schoolontbijt.

Nationaal 
schoolontbijt



Oktober

Saar van Goudswaard  groep 1/2E

Aleena El Gauadi  groep 1/2B

Max Gideonse  groep 1/2A

Lize Cijsouw  groep 1/2B

Gyshayro Floresse  groep 1/2D

Ilias Tolen   groep 1/2D

November

Jelijn de Groot  groep 1/2C

Sem de Haas  groep 1/2B

Omayra Frederik  groep1/2A

Robin Quist   groep 1/2C

We wensen jullie allemaal een hele fijne 

schooltijd toe.

Nieuwe leerlingen 
op Het Kompas



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.

In de afgelopen periode zijn op een aantal scho-

len in Middelburg en Vlissingen toch weer groe-

pen in quarantaine gegaan. Voorzichtigheid blijft 

dus geboden.

Basisregels

De basisregels blijven ook in het onderwijs gel-

den, net als in de rest van de samenleving:

o Was vaak en goed uw handen.

o Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te ge-

ven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand.

o Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen in 

de GGD-teststraat. Wie positief test, gaat in 

 quarantaine.

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.

Maatregelen 
m.b.t. corona



Vanaf vrijdag 5 november zal juf Annelies niet meer 

voor de groep staan. Binnen het onderwijs geldt 

momenteel de afspraak (i.v.m. corona) dat zwan-

gere collega’s vanaf een bepaalde week niet meer 

voor de groep komen te staan. Juf Patricia Wisse zal 

juf Annelies gaan vervangen in groep 1-2D (naast 

juf Marianne) en juf Heleen zal op donderdag (om 

de week) en elke vrijdag juf Annelies vervangen in 

groep 1-2A (naast juf Cobi).

Juf Annelies zal tot haar zwangerschapsverlof nog 

wel ingezet worden voor andere taken bij ons op 

school. Wij zijn blij dat deze juffen bereid zijn om dit 

verlof in te vullen in deze tijd van een groot tekort 

aan leerkrachten.

Personeel



Op vrijdag 15 oktober hebben we als team onze 

eerste studiedag gehad. Na een gezamenlijke 

opening gingen de onderbouw en midden-bo-

venbouw uit elkaar.

In de onderbouw gingen de leerkrachten aan de 

slag met KIJK. KIJK is het programma waarmee we 

de kinderen volgen. Met dit programma zijn we 

inmiddels bekend. Waar we het nu over hebben 

gehad, betreft met name het (beredeneerde) aan-

bod wat we de kinderen dagelijks voorschotelen.  

Wat hebben kinderen nodig, wat hebben wij als 

leerkrachten nodig en hoe bieden we één en 

ander aan.

In de midden- en bovenbouw zijn uitgebreid aan 

de slag gegaan met begrijpend lezen en alles wat 

daarbij komt kijken. Ook hebben we stilgestaan 

bij het geven van de juiste instructie aan kin-

deren. We doen dat m.b.v. het programma EDI 

(Expliciete Directe Instructie).

Al met al kunnen we met elkaar terugkijken op 

een leerzame studiedag.

Studiedag 
15 oktober



Zoals eerder al gemeld, zullen de kinderen uit de 

groepen 3 na de herfstvakantie zelfstandig naar 

hun lokaal lopen. In de groepen 4 t/m 8 doen de 

kinderen dit al en wij denken dat de kinderen uit 

groep 3 dat ook prima kunnen.

De kinderen zijn vanaf dat moment (evenals de 

kinderen uit de groepen 4-8) welkom vanaf 8.10 

uur. Om uiterlijk 8.20 uur dienen ze binnen te zijn 

zodat we op tijd met de lessen kunnen beginnen.

Inloop groep 3 
na herfstvakantie



De muzieklessen voor de kinderen uit groep 3-4 

zijn inmiddels gestart. Ook de Spaanse les  

(kinderen groep 5-6) is inmiddels gestart.

De typecursus start na de herfstvakantie op en 

op dinsdag en woensdag vinden er sportactiviteiten 

plaats in de gymzaal. 

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 mogelijk-

heid om deze lessen ook in andere groepen aan 

te gaan bieden. Natuurlijk houden we u van dit 

alles op de hoogte.

Naschoolse 
activiteiten



Op 19 oktober hebben de kinderen weer kennis 

kunnen maken met een workshop techniek. 

We hopen dat de kinderen weer zo enthousiast 

zijn geworden dat ze zich weer in zullen schrijven 

voor de  naschoolse lessen techniek. U heeft de 

inschrijfformulieren daarvoor inmiddels ontvangen.

De kinderen kunnen zich inschrijven t/m woens-

dag 3 november en bij veel aanmeldingen zullen 

we kijken naar volgorde van aanmelding.

De kosten bedragen € 25,-

Techniekshow op 1oktober 
voor groep 3 t/m 8



25 t/m 29 oktober 
Herfstvakantie

2-3 november  
Schoolfotograaf 

5 november  
Nationaal schoolontbijt

15 november  
15.15 -16.15 uur: Columbus / boekenfiets

3 december  
Sinterklaasfeest

6 december  
Studiedag (alle kinderen zijn vrij)

Belangrijke data



Op dinsdag 2 en woensdag 3 november komt 

de schoolfotograaf weer op Het Kompas. Zoals 

u al in eerdere informatie heeft kunnen lezen, 

hebben we dit jaar gekozen voor Foto Koch.

De indeling is als volgt:

Dinsdag 2 november:     

de groepen1-2C, 1-2D, 

1-2E, 3A, 4A, 4B, 5A, 5B, 

6A, 6B, 7A , 7B en 8B

Woensdag 3 november: 

de groepen 1-2A, 1-2B, 

3B, 8A

Broers- en zussenfoto’s

De broers en zussenfoto’s van alle schoolgaande 

kinderen worden genomen op dinsdag 2 novem-

ber onder schooltijd.

De kinderen met broers en zussen die (nog) niet 

op Het Kompas zitten, worden ook op 2 novem-

ber genomen tussen 8.00 uur en 8.30 uur. De 

ouders van deze kinderen krijgen hiervan apart 

een indeling toegezonden.

Op de foto hiernaast kunt u het soort foto’s zien 

welke genomen worden. Ook kunt u natuurlijk 

vast een kijkje nemen op www.fotokoch.nl 

!!ACTIE!!

U heeft na het ontvangen van uw inlogkaart(en) 

10 dagen om van de gratis groepsfotoactie te 

profiteren.

Schoolfotograaf



De Zeeuwse bibliotheek 

liet onze groepen 8 op 

donderdag 7 oktober 

tijdens de Kinderboeken-

week ontdekken wat ze 

allemaal wel niet zouden 

kunnen worden. Van Ta-

lenwonder tot Dingenzoe-

ker. Door het doen van de Talententester met kin-

derboeken in de hoofdrol, ontdekten de kinderen 

welke toekomsten 

er in het verschiet 

liggen. Een geslaag-

de activiteit waar 

we op de fiets naar-

toe zijn geweest. 

Bezoek Bibliotheek 
Vlissingen



Wat hebben we genoten maandag 11 oktober  

Om 11 uur kwam de vader van één van onze 

kinderen en een collega ons meer vertellen 

over de politie. 

We hadden van tevoren allemaal vragen bedacht 

en we mochten ook nog de handboeien vast hou-

den, oei... deze waren wel zwaar

Daarna gingen we met z’n allen naar buiten om 

de politiebus te bewonderen. 

Als laatste kwam daar een politiehond uit, dat 

was even spannend...

Beste meneer agent, super bedankt voor het be-

zoek aan onze groep en ook nog voor de tas met 

leuke cadeautjes. Jullie hebben een bijzondere 

indruk achter gelaten bij de kinderen. Dit zullen 

ze niet snel vergeten, Top

Bezoek politie 
aan groep 1/2E



Weet u het nog, in de 

kompaswijzer van september 

stond dit bord….

Een parkeerverbodsbord. 

Dit bord geeft dus aan: in deze zone alleen in de 

parkeervakken parkeren en niet daarbuiten. 

Dat is natuurlijk met het oog op de veiligheid van 

de kinderen hier in de omgeving neergezet.

Groepen 8 kunnen u, in de ochtend, gaan belo-

nen als u dit goed doet. Zij zullen na de herfstva-

kantie namelijk meedoen aan een campagne om 

nog meer bewust-zijn te creëren bij alle ouders 

en weggebruikers rondom het Kroonjuweel. Deze 

campagne duurt een maand  Natuurlijk hopen 

we dat de groep 8érs heeeeel veel beloningen 

kunnen uitdelen in die maand.

Advies: parkeer goed …. Dat levert tevreden 

groep 8’ers op die trots kunnen zijn op de ouders 

van deze school! 

Verkeersbord



Stewards tijdens de overblijf zijn kinderen uit 

de groepen 6,7 of 8 die vriendschappen opbou-

wen met jongere kinderen en hen ondersteunen 

tijdens de pauzes. Ze plakken pleisters indien no-

dig, helpen jongeren kinderen met samenwerken 

en/of spelen juist een stoer potje voetbal mee. 

Voor de oudere leerlingen zijn dit goede lessen in 

communicatie. Dit klinkt erg gewichtig, maar ze 

zijn er gewoon voor de jongere kinderen en heb-

ben daar plezier in. En de jongere kinderen leren 

zo van de oudere kinderen. Mooi toch?!

Overblijf stewards, wat fijn dat jullie weer mee 

mogen helpen en wat leuk dat er zoveel kinderen 

zijn die stewards willen zijn! Een gouden tip voor 

al deze stewards:  “Wees vooral jezelf en kijk waar 

je kunt helpen.” Wij zijn in ieder geval apetrots op 

jullie en op jullie inzet! 

Overblijf:
Helpen, wie doet dat nou niet? Maar waar 

leer je dat? En hoe doe je dat?



De kinderen waren er al weken van te voren 

druk mee bezig. 

Want EINDELIJK mochten we weer op school-

reis. Het was het gesprek van de dag. 

Dit jaar ging groep 8 ook met ons mee. 

Welke attracties zijn er? Wat neem ik mee? Met 

wie zit ik in de bus?

En toen was het zo ver, na een misschien wel 

slapeloze nacht vertrokken we met vijf bussen 

richting Kaatsheuvel! We mochten daar gelijk het 

park in en de eerste attracties werden bezocht. 

Het weer was stukken beter dan in Zeeland, op 

een paar druppeltjes na hebben we het droog 

gehouden. De kinderen hebben erg genoten van 

het mooie park waar voor iedereen wat leuks te 

doen was! We kwamen tijd tekort om alles te kun-

nen doen, maar aan het eind van de middag zat 

iedereen moe en voldaan weer in de bus. Ontzet-

tend fijn dat we met elkaar weer een schoolreis 

konden meemaken!

Schoolreis Efteling
groep 5-8


