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Voor het nieuwe jaar wensen wij u en jullie:

- Tijd om van de kleine dingen te genieten
- Rust om stil te staan bij mooie momenten
- Sterkte om tegenslagen te overwinnen
- Wijsheid om goede besluiten te nemen
- Vriendschap om je hart te verwarmen
- Humor om wat somber is te kleuren
- En een glimlach om elke dag mee te beginnen.

Namens het team van Het Kompas

De versiering van Kerst is inmiddels weer
opgeborgen en we gaan ons opmaken voor het
Kerstvakantie.
Met elkaar kunnen we terugkijken op hele
gezellige en sfeervolle kerstvieringen in de
groepen. Natuurlijk was het voor leerkrachten en
leerlingen even schakelen toen we hoorden dat de
kerstviering een week naar voren moest worden
gehaald.
Wat is er in er korte tijd echter nog veel werk van
gemaakt en wat hebben onze kinderen genoten.
Fijn dat we dit nog met elkaar hebben kunnen
organiseren en dat alle groepen vandaag op school
waren (dat is namelijk in de afgelopen tijd wel eens
anders geweest).
We hebben bij deze vieringen de ouders enorm
gemist. We zullen u echter via de website van de
nodige info (incl. foto’s) te voorzien, zodat u toch
nog een beetje mee kunt genieten.
Ook een woord van dank aan de dames van de
ouderraad die ook weer hebben gezorgd voor
de broodnodige ondersteuning en een lekkere
traktatie.

Op het moment dat u dit onder ogen krijgt, zijn de
meeste kinderen thuis en lopen enkel de kinderen
rond die gebruik maken van de noodopvang.
Wat enorm jammer dat dit de kinderen en
leerkrachten wederom moet overkomen.
Een school zonder kinderen hoort gewoonweg
niet. Zeker in zo’n laatste sfeervolle en gezellige
laatste schoolweek is het bijna niet te verteren dat
je dan in een lege school aan een nieuwsbrief zit te
werken.

Maar…het is niet anders. Met elkaar hopen we
van harte dat we elkaar op 10 januari weer fysiek
mogen ontmoeten. Dat laatste is natuurlijk nog
maar de vraag, want op 3 januari volgt er weer een
persconferentie waarin hopelijk meer duidelijkheid
zal komen.
Mocht het toch uitdraaien op thuisonderwijs, dan
zullen we ook dat weer goed gaan regelen, zoals u
van ons gewoon bent.
Wij houden u natuurlijk van dit
alles op de hoogte.
Ik wens iedereen alvast een
fijne kerstvakantie toe.

Versiering Hal
m.b.t. Sint en Kerst
dankzij onze ouderraad.

We hebben al een ontzettend mooie school
maar met Sint en nu met Kerst wordt het elk jaar
opnieuw, nog eens extra mooi gemaakt.
Met Sint en Kerst heeft de ouderraad er ook dit jaar
weer voor gezorgd dat onze school prachtig was
versierd. De foto’s zijn inmiddels al op onze website
te zien op onze speciale Kerstpagina.
Bij deze een groot compliment aan de mensen van
de ouderraad die hier zoveel werk aan hebben
besteed. Bedankt!

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
na de kerstvakantie?

Na de kerstvakantie hopen we dat ook de
naschoolse activiteiten weer opgepakt kunnen
gaan worden. Sommige activiteiten waren
al begonnen. Andere activiteiten moet nog
opgestart worden. Op het moment dat hierover
meer duidelijkheid is, zullen we u dat z.s.m. laten
weten.

PERSONEEL
Na de kerstvakantie verwelkomen we een nieuwe
juf, Elsa Bezuijen. Zij volgt het zij-instroomtraject
en is inmiddels in de laatste fase van haar stage
aanbeland. Zij zal tot de zomervakantie voor groep
8b komen te staan op donderdag en vrijdag en we
wensen haar vast een fijne stageperiode toe op Het
Kompas. Verderop in deze nieuwsbrief stelt zij zich
verder aan u voor.

Meester Hanno heeft inmiddels afscheid genomen
van Het Kompas. Hij was sinds de zomervakantie
nog werkzaam op de maandag en dinsdag voor
groep 5b, naast meester Jarreau. Vanaf 1 januari
gaat hij helemaal richten op z’n nieuwe school, waar
hij sinds de zomervakantie al drie dagen werkzaam
was. We wensen meester Hanno alle goeds toe
en bedanken hem voor zijn grote inzet voor onze
school.

Meester Jarreau zal na de kerstvakantie fulltime
voor groep 5b staan.

Vlak voor de kerstvakantie heeft juf Annelies i.v.m.
zwangerschapsverlof al afscheid genomen. Ze
mocht de laatste weken niet meer voor de groep
staan i.v.m. de risico’s van besmetting.
Zij wordt vervangen door juf Heleen en juf Patricia
Wisse.

Studiedag
6 december

Op 6 december hebben we op onze school een
studiedag gehad. Tijdens deze dag hebben we het
onderbouw gehad over het volgen van kinderen
via de KIJK. Toetsen worden in de onderbouw niet
meer afgenomen, maar we volgen de kinderen
natuurlijk wel. Mede n.a.v. deze KIJK-registratie
ondernemen we actie. Verder hebben de leerkrachten samen thema’s voorbereid, waarmee zij na
de kerstvakantie weer aan de slag kunnen met de
kinderen.
In de midden- en bovenbouw hebben we vooral
stilgestaan bij het omgaan met klassenmanagement middels EDI (Expliciete Directe Instructie).
Daarbij hebben we vooral ingezoomd op zaken als
het stellen van doelen, activeren van voorkennis,
begeleide inoefening en het controleren van begrip.
’s Middags hebben alle leerkrachten scholing gevolgd m.b.t. hoogbegaafdheid en met name het
signaleren van leerlingen. In het komende half jaar
gaan we hier als team verder mee aan de slag.
Ondanks dat we de groepjes klein moesten houden
en één ander veelal digitaal werd gepresenteerd,
kunnen we terugkijken op een zinvolle studiedag.

TERUGBLIK

op een heel vreemd Kompasjaar

Voor het 2e jaar op rij kijken we met elkaar terug op
een bijzonder Kompasjaar. We dachten dat corona de wereld uit zou zijn, maar niets bleek minder
waar. In de afgelopen maanden hebben verschillende groepen in quarantaine gezeten, hadden we
te maken met zieke leerkrachten en zijn we nu zelfs
helemaal gesloten.
Heel veel geplande activiteiten konden in het afgelopen jaar geen doorgang vinden.
We hopen dat men in 2022 het coronavirus snel
onder controle krijgt. Tot die tijd blijft alles nog heel
onzeker en afstandelijk. We zullen ons best blijven
doen om ouders, ondanks het feit dat zij niet op
school mogen komen, toch te blijven informeren
via telefoon, parro, website en mail.

Ondanks dit virus, mag u natuurlijk ook in 2022
weer heel veel van ons verwachten, want ook in
2022 staan we weer voor de kinderen en ouders
klaar!

Op tijd binnen en
naar buiten
gaat over het algemeen heel goed!

We zien dat heel veel kinderen op tijd binnen zijn
op school. Fijn. Op die manier kunnen we namelijk
op tijd beginnen met de lessen.
We krijgen nog wel eens vragen over het tijdstip dat
kinderen buiten moeten zijn aan het eind van de
schooldag. We stoppen zo rond 14.15 uur met de
lessen en gaan dan om 14.20 (op woensdag 12.20)
naar buiten. Het kan dus zijn dat uw kind(eren) 2 tot
5 minuutjes later op het plein staat.

NIEUWE LEERLINGEN

op Het Kompas

Ook in de maanden december en januari mogen
we weer vele nieuwe kinderen op onze school begroeten:

December
Yara Dellebeke

groep 1/2B

Mason Roemeratoe

groep 1/2B

Luca Veenhof

groep 1/2C

Loïs Adriaanse

groep 1/2D

Sophie Lammers

groep 1/2E

Fabian de Pagter

groep 1/2E

Januari 2022
Jayden Snaaijer

groep 1/2C

Victoria Nieuwendijk groep 4B
William Nieuwendijk groep 5B
Djinti Soochit

groep 6A

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

Belangrijke data

10 januari 		
Eerste schooldag 2022

17 januari		
Columbus (incl. boekenfiets)

27 januari 		
Nationale gedichtendag op Het Kompas

14-25 februari		
Adviesgesprekken groep 8

17 februari		
Rapport mee

21-25 februari		
Rapportgesprekken groep 1-7

28-4 februari/maart
Voorjaarsvakantie

LEERLINGENRAAD

hangt kaarten in de kerstboom

De leerlingenraad van Het Kompas heeft op 10
december een bezoek gebracht aan Groenrijk.
De stichting Zeeuws Verlies is met ons namelijk de
samenwerking aangegaan om de Kerstwensboom
te vullen die in de Groenrijk in Middelburg staat. Wij
zijn blij met deze mooie samenwerking. Hierdoor
staat de Kerst 2021
op Het Kompas in het
teken van: ‘Wie zet jij in
het licht?’ We hebben
met alle leerlingen
uit groep 5-8 kaartjes
geschreven voor een
speciaal iemand met
een persoonlijke
boodschap.
De Kerstwensboom is op vrijdag
10 december uur door onze leerlingenraad
volgehangen met kaartjes vanuit de groepen 5 t/m
8 van Het Kompas.
Natuurlijk mochten de leerlingen uit de
leerlingenraad eerst de kaartjes van henzelf in de
boom hangen.

EVEN
VOORSTELLEN

Hallo! Mijn naam is Elsa Bezuijen. Vanaf januari ben
ik, op donderdag en vrijdag, te vinden in groep 8b
van het Kompas. Als zij-instromer hoop ik daar het
laatste praktijkdeel van de pabo af te ronden.
Ik woon in Kapelle. En naast ‘juf-in-wording’ ben ik
vrouw van Elbert en moeder van een dochter (7) en
een zoon (3).
Ik zie er naar uit om na de kerstvakantie aan de slag
te gaan op het Kompas!

VOORLEESKAMPIOEN

Kompas 2021

Ieder jaar wordt er in de groepen 7&8 aan de Nationale Voorleeswedstrijd meegedaan. Na de voorrondes in iedere groep
bleven er vier winnaars
over, maar er kon er
natuurlijk uiteindelijk
maar eentje winnen.
De verschillende winnaars uit de groepen
waren…
Groep 7a: Luuk Meliefste
Groep 7b: Trysten Toerse
Groep 8a: Tijn Kiemeneij
Groep 8b: Roy Antheunisse.

Normaal gesproken gaan we dan met alle leerlingen uit deze groepen in de hal, een lokaal of
in de gymzaal zitten om te luisteren naar de vier
kampioenen. Uit deze vier wordt door een zeer
deskundige jury o.l.v. Juf José (uit de bibliotheek)
een winnaar gekozen die de school gaat vertegenwoordigen. Omdat we vanwege alle corona maatregelen de voorleeswedstrijd niet met z’n allen bij
elkaar konden houden, werd er aan de kinderen
gevraagd een filmpje in te sturen. In dit filmpje
moesten de kinderen het aangeboden boek in vijf
minuten proberen zo goed mogelijk te verkopen.
Alle vier de kinderen hebben dit fantastisch gedaan,
maar er kon er natuurlijk maar één de winnaar van
Het Kompas worden. Dit werd Roy Antheunisse uit
groep 8b.

Gefeliciteerd Roy! Roy gaat het nu opnemen tegen
kinderen van andere scholen uit Vlissingen en wie
weet leest hij ze er allemaal uit!
Succes Roy in de volgende ronde.

Actie voor de
Voedselbank
Dit jaar zijn wij een Kerstactie gestart voor de
Voedselbank. Zeker met de aanhoudende
maatregelen omtrent Corona hebben ook
veel mensen bij ons in de buurt het erg zwaar.
De Voedselbank Walcheren geeft gratis
voedselpakketten aan de gezinnen op Walcheren
die minder te besteden hebben. Door de eerdere
scholensluiting hebben we minder tijd gehad
voor deze actie. U kunt echter zien op de foto’s
hieronder dat wij als school enorm veel producten
hebben opgehaald en wij hopelijk veel gezinnen blij
kunnen maken met goed gevulde pakketten voor
de feestdagen. Wij zijn u ontzettend dankbaar voor
uw donatie!

NIEUW MEUBILAIR
De gangen boven in onze school zullen erg leeg
zijn als de kinderen weer terug op school komen.
Wij zijn namelijk het afgelopen half jaar heel druk
geweest met het aanschaffen van nieuw meubilair.
Onze oude meubilair is al deels opgehaald deze
week. In week 3 wordt ons nieuwe meubilair geleverd en daar zullen wij u natuurlijk van op de hoogte brengen. Hieronder alvast een klein voorproefje!

