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Een kind is meer dan 
taal en rekenen…..
Voor wie het liefst 

naar buiten gaan 

of kliederen 

waar een som moet staan 

voor wie nog vraagt 

waarom iets moet 

voor wie het altijd 

anders doet 

ooit zoeken ze jou 

kom jij aan de beurt 

juist als je niet… 

binnen de lijntjes kleurt. 



START 
januari 2022

Wat waren het weer vreemde en bizarre weken 

in de afgelopen periode. De week voor de 

kerstvakantie geen school. Op de laatste schooldag 

24 december was er gelukkig nog tijd voor een 

kerstviering. Op die manier konden we met elkaar 

toch nog stilstaan bij de kerstgedachte en gingen 

we de vakantie in.

Wat was het fijn om na de kerstvakantie weer 

“gewoon” van start te kunnen gaan en te proosten 

op een nieuw kalenderjaar. Echter, die blijdschap 

was van korte duur, want daarna regende het 

besmettingen, de ene dag nog erger dan de andere 

dag en begon de ellende helaas opnieuw. Weer 

veel groepen thuis, afstandsonderwijs, onrust en 

vele kinderen en leerkrachten die thuis kwamen te 

zitten. Het ging en…gaat maar door. 

Nu mogen we hopen dat er licht aan het einde 

van de coronatunnel zal komen. Inmiddels zijn de 

quarantaineregels gelukkig aangepast. Natuurlijk 

zijn we ook in de komende maanden nog niet 

van het virus verlost. De verwachting is dat we 

nog regelmatig kinderen en leerkrachten zullen 

missen op school. Ook zal er misschien zo nu en 

dan nog een groep bij hoge uitzondering thuis 

komen te zitten, maar we hopen nu echt dat we 

het ergste achter de rug hebben en dat we echt 

weer vooruit kunnen gaan kijken. Sportdagen, 

schoolreisjes, schoolkamp, zomerfeest… ik durf 

er nog niet hardop over na te denken, maar ik 

hoop zo ontzettend graag dat we (deels) met deze 

activiteiten aan de slag kunnen gaan. Natuurlijk 

houden we u van al deze ontwikkelingen op de 

hoogte.



Op dinsdag 18 januari 

hebben we stilgestaan bij 

het 40-jarig jubileum van 

juf Marianne. Door de 

ouders van de kinderen 

uit haar groep was er ’s 

morgens al een (geheime) 

feestelijke ontmoeting op 

het plein geregeld. Wat een 

verrassing en wat hadden 

de kinderen dit goed geheim gehouden…..

Na schooltijd hebben we met het team een 

(heel) klein “feestje” gevierd 

(met inachtneming van de 

coronaregels) in de hal van 

onze school.

Op een later tijdstip zullen 

we als team nog uitgebreid 

stilstaan bij dit jubileum, 

want 40 jaar voor de klas, is 

wel een hele grote felicitatie 

waard.

We hopen dat juf Marianne er 

nog een aantal jaren aan vast 

zal plakken, want Het Kompas zonder deze juf, dat 

kunnen we ons nu nog niet voorstellen.

Juf Marianne 
40 jaar voor de klas



In de groepen 3-8 wordt momenteel hard 

gewerkt richting de Cito-toetsen die in januari / 

februari worden afgenomen. 

Ook hierbij helpt corona niet echt mee. Vaak 

misten we in de afgelopen periode kinderen of 

zelfs hele groepen. Er was mede daardoor meer 

onrust in de school en bij de kinderen zelf in 

vergelijking met andere jaren.

Toch proberen we hier zo goed als mogelijk 

mee om te gaan. Met de resultaten van deze 

toetsen kunnen we als school namelijk bekijken 

of de leerlingen de aangeboden leerstof kunnen 

toepassen en hoe zij scoren t.o.v. kinderen 

in de rest van Nederland. Natuurlijk worden 

alle (hoofd)vakgebieden stelselmatig getoetst 

(methode-afhankelijke toetsen), maar Cito toetst 

de aangeboden leerstof van het afgelopen half 

jaar en richt zich niet op specifieke methodes. De 

Citotoetsen worden voor de meeste vakgebieden 

afgenomen in januari / februari en juni / juli. 

Middels de rapporten en rapportgesprekken 

brengen we u eind februari/begin maart op 

de hoogte van de resultaten van de kinderen. 

Daarbij kijken we natuurlijk niet alleen naar cito. 

Een kind is immers meer dan rekenen en taal. 

Ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, 

leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot 

wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én 

handen.

Op onze school houden we daar rekening mee. 

Niet door een kind af te rekenen op wat het niet 

kan, maar juist door te kijken wat het kind wel 

kan en hoe we hem verder kunnen helpen.

Toetsen helpen ons daarbij. Op deze wijze krijgen 

we inzicht in de volgende ontwikkelingsstap.

Wanneer we zo naar toetsen kijken, gaat het 

over heel iets anders dan het kind ergens op 

afrekenen.

Dat laatste is iets wat we echt niet willen op Het 

Kompas.

CITO-TOETSEN EN KIJKEN 
NAAR KINDEREN



De Nationale Voorleesdagen 2022 starten op 

woensdag 26 januari t/m 5 februari. Ook dit jaar 

zullen wij hier weer aan meedoen. Het doel van 

de Nationale Voorleesdagen is het stimuleren 

van voorlezen aan kinderen. Voorlezen is 

ontzettend belangrijk voor opgroeiende kinderen. 

Met 15 minuten voorlezen per dag leert een 

kind al duizend nieuwe woorden per jaar. En 

dat niet alleen, ze leren (later) ook nog eens 

makkelijker lezen. Dit jaar is er weer een TOP 10 

van prentenboeken opgesteld door een speciaal 

comité. Deze TOP 10 hebben wij aangeschaft. 

Tussen deze top 10 zit één boek wat zich 

prentenboek van het jaar mag noemen. Dit is ‘Maar 

eerst ving ik een monster’ van Tjibbe Veldkamp 

en Kees de Boer. Op school besteden we vanaf 

26 januari extra veel aandacht in alle groepen 

aan voorlezen en maken we gebruik van de 

prentenboeken uit de top 10. De kinderen uit groep 

1/2 mogen daarom woensdag 26 januari in pyjama 

naar school komen. Alle kinderen krijgen die dag 

iets lekkers. 

Plezier in lezen, het begint al heel jong! Voorlezen 

aan kinderen is heel belangrijk: het prikkelt de 

fantasie en is goed voor de taalontwikkeling. 

Kinderen die al op jonge leeftijd ervaren hoe 

leuk lezen is, gaan zelf meer lezen. En wie vaak 

voor zijn plezier leest, wordt een goede lezer die 

het makkelijker heeft op school. Ouders spelen 

hierin een belangrijke rol. Daarom onderstaande 

voorleestips en zal ik ook een artikel als bijlage 

meesturen wat verder ingaat op de rol die ouder(s), 

verzorger(s) kunnen spelen als het gaat om lezen.

Voorleestips

1. Lees elke dag voor en doe dit minimaal 15 

min. 

2. Ga door met voorlezen ook wanneer je kind 

zelf al kan lezen. 

3. Stel vragen over de betekenis van woorden en 

het verhaal. 

4. Vermijd moeilijke woorden niet. 

5. Versimpel woorden niet, maar leg ze uit. 

6. Lees verhalen herhaald voor. Herhaling zorg 

ervoor dat kinderen meer woorden leren. 

7. Zorg voor een gevarieerd aanbod in boeken. 

8. Lees zelf ook! Goed voorbeeld doet volgen. 

9. Speel in op de interesses van je kind. 

Vraag advies van jouw plaatselijke 

kinderboekhandel. 

10. Wanneer je een boek weer oppakt, vraag je 

kind het verhaal even samen te vatten 

Nationale voorleesdagen op 
Het Kompas 

‘VOORLEZEN MAAKT 
JE LEUKER!’ 



Babynieuws 
op het Kompas

Op dinsdagmorgen 18 januari  is de dochter (en 

zus)  van juf Annelies , Ramon en Fiene geboren 

met de mooie naam Yara. Moeder en dochter 

maken het goed. Wat een mooi nieuws bij de start 

van 2022.



Inmiddels zijn we weer al gestart met de groepsver-

deling voor het volgende schooljaar. Ik wil u vragen 

om eventuele broertjes en zusjes die binnen nu en 

een jaar 4 jaar worden, z.s.m. aan te melden. Voor 

ons is het van groot belang dat we zicht hebben op 

de kinderen die gaan komen. Alvast bedankt voor 

uw begrip.

GROEPSINDELING 2022-2023
(incl. aanmelden broertjes en zusjes)



De ouderraad vraagt jaarlijks aan alle ouders 

een bijdrage van € 20,00 per kind. Wij zouden 

graag de ouderbijdrage willen ontvangen, zodat 

we daarmee verschillende leuke activiteiten voor 

de kinderen (o.a. Sint, Kerst en Pasen) kunnen 

bekostigen.

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. 

Overigens is deze bijdrage geheel vrijwillig en dient 

ter bekostiging van een aantal zaken die niet uit het 

schoolbudget betaald kunnen worden en die uw 

kind in de loop van het jaar ten goede komen. 

De ouderraad int de bijdrage ook komend 

schooljaar via het internet portal iDEALnet, een 

betaal- en registratie portal. De ouderbijdrage zal in 

het portal op uw persoonlijke ouderpagina worden 

klaargezet zodat u daar de betaling kan regelen. Als 

u nog niet eerder bent ingelogd, vragen wij u om 

via onderstaande instructie eenmalig te registreren; 

ouders die wel al eens zijn ingelogd kunnen de 

inloggegevens gebruiken.

1.  Ga naar de website van Het Kompas, www.

hetkompas-onzewijs.nl

2.  Ga naar het tabblad ouders en klik dan op het 

kopje ouderbijdrage

3.  U ziet de link staan voor Murlen iDEALnet; klik 

dan op “Registreer hier een nieuw account”

3.  Vul onderstaande gegevens en een werkend 

e-mailadres in en klik daarna op “Verzenden”

 Schoolcode: KMP911

 Leerlingnummer: [#LEERLINGNUMMER#]

 Geboortedatum: [#GEBDATUMKIND#]

4. U ontvangt daarna uw inloggegevens op het 

door u opgegeven e-mailadres voor

 directe toegang tot uw persoonlijke ouder-/

gezinspagina

Na het inloggen ziet u de bijdrage al klaar staan 

onder “Mijn rekening” in het midden van uw 

scherm. Door op “Nu Afrekenen” te klikken kunt 

u de betaalwijze kiezen en de bijdrage afrekenen. 

Als u betaalwijze “automatische incasso” selecteert, 

vergeet dan niet om bij “Mijn machtiging” de juiste 

begunstigde te selecteren.

Meer weten over het werken met iDEALnet, klik dan 

op onderstaande link!

Instructies voor het werken met iDEALnet 

Voor meer vragen over de ouderbijdrage kunt u 

terecht bij juf Kimberley, k.sterenborg@onzewijs.nl. 

Ouderbijdrage

http:// www.hetkompas-onzewijs.nl
http:// www.hetkompas-onzewijs.nl
https://portals.idealnet.nl/Uploads/151/Instructies voor het werken met iDEALnet.pdf
mailto:k.sterenborg@onzewijs.nl


Nu de maatregelen versoepeld gaan worden, zullen 

ook de naschoolse activiteiten (waar mogelijk) weer 

z.s.m. worden opgepakt. Sommige activiteiten 

waren voor de kerstvakantie 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. 

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN 
GAAN WEER VAN START? 



Wij willen weer starten met de 

sport en spelmiddag.

Dit zal zijn op de woensdagen 

2,9,16 en23 Februari.

Zou je dit op de schoolsite kunnen zetten.

Tijd: 14.30-16.00

Leeftijd van 6 t/m12 jaar.

Sport- en spel in 
SPORTHAL KROONJUWEEL 

gaat weer van start!



Ook in de maanden december en januari mogen 

we weer vele nieuwe kinderen op onze school 

begroeten:

Januari 

Jayden Snaaijer    groep 1/2C

Victoria Nieuwendijk       groep 4B 

William Nieuwendijk       groep 5B

Djinti Soochit               groep  6A

Februari

Sam Verhage          groep 1/2E 

Camila Lamancha  groep 1/2C       

Beste nieuwe Kompaskinderen, van harte welkom 

op onze school en we hopen dat jullie allemaal een 

hele fijne schooltijd op Het Kompas zullen hebben.

NIEUWE LEERLINGEN 
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

7-11 maart  
Uitloopweek rapportgesprekken groep 1-7

Belangrijke data



Op vrijdag 11 februari stond er in onze jaarplanning 

een Valentijnsdisco op de planning. 

Wegens de huidige Corona maatregelen zijn wij he-

laas genoodzaakt om de Valentijnsdisco af te zeg-

gen. Het is nu niet verantwoord om met meerdere 

groepen tegelijk bij elkaar te komen. We hopen dat 

dit later in het jaar wel mogelijk is. 

VALENTIJNSDISCO



Donderdag 27 januari was het de Nationale 

Gedichtendag. De Gedichtendag is tevens de start 

van de Nationale Poëzieweek die loopt van 27 

januari t/m woensdag 2 februari 2022. Voorgaande 

jaren hebben wij groepsdoorbrekende activiteiten 

georganiseerd omtrent de Gedichtendag. Dit jaar 

hebben we dit georganiseerd in de eigen groep. 

De kinderen van de groepen 1-8 kregen deze dag 

een activiteit rondom poëzie aangeboden. De 

resultaten waren geweldig! Wat een creativiteit zit 

er op Het Kompas. 

GEDICHTENDAG



Vorig jaar hebben we op onze school een aparte 

werkgroep geformeerd en die groep is toen gestart 

met het brainstormen over nieuw meubilair voor 

de school. De bovenverdieping van onze school 

was als eerste aan de beurt. Na veel overleg, het 

meerdere malen aanpassen van de plannen en 

een bezoek bij de leverancier was het dinsdag 18 

januari dan eindelijk zover. Ons nieuwe meubilair 

werd geleverd. Zoals u op de foto’s kunt zien is het 

een grote verbetering voor onze leerlingen. We 

hebben veel nieuwe werkplekken gecreëerd waar 

de kinderen rustig en comfortabel kunnen (samen)

werken. Op naar veel werkplezier met ons nieuwe 

meubilair!

Nu gaan we plannen maken voor nieuw meubilair 

op de begane grond. We hopen dat dit net voor- of 

net na de zomervakantie gerealiseerd zal zijn. 

NIEUW MEUBILAIR 
OP HET KOMPAS



Social Media

Het Kompas is te volgen op Social Media. 

Maandelijks wordt er een aantal berichten 

geplaatst over het wel en wee van Het Kompas op 

Facebook en Instagram. Volgt u ook al?

 
Het Kompas Oost-Souburg

  
hetkompas_onzewijs



OVERBLIJF 
op Het Kompas

Een heel belangrijk moment op de dag…

Als ouder weet je als geen ander hoe belangrijk het 

is om zelf af en toe even pauze te houden. Even ‘n 

break in je dag. Je laadt weer op voor de rest van de 

dag. De één maakt een actieve wandeling, de ander 

kletst met collega’s en hangt wat onderuit… Die 

break is zeer noodzakelijk voor je lijf. 

Voor kinderen is dit niet anders… na hun 

“eetmoment” in de klas, gaan ze naar de buiten 

naar de overblijf. Ze denken nog even na over 

hun lessen, ze proberen alles los te laten wat ze 

gehoord en gezien hebben, ademen de buitenlucht 

in en schakelen over naar “pauze”. Zó maken ze 

voor zichzelf een balans in hun dag. Deze balans 

hoort echt bij een gewone dag.  

Als overblijfteam doen wij ons best om de 

kinderen hierbij te begeleiden. Daar waar de één 

automatisch zijn energie kwijt kan in een fanatiek 

potje (tafel) voetbal en/of lekker gaat fietsen, 

sporen we andere kinderen juist aan om met elkaar 

te praten. Ontspannen, al dan niet door fysieke 

inspanning, is iets wat kinderen hard nodig hebben, 

lees je in allerlei tijdschriften. Wij als school zijn het 

daar helemaal mee eens. 

U snapt, dat we als school ook extra blij zijn 

met de tien vrijwilligers die ons dagelijks helpen 

met de overblijf. Helaas hebben Petra en Nicole 

aangegeven te gaan stoppen. Ze hebben van hun 

werk uitbreiding gekregen. We willen hen via deze 

weg dan ook heeeel erg hartelijk bedanken voor 

hun jarenlange inzet. We gaan hen echt missen. U 

begrijpt, wij zoeken nu nieuwe helpers!  Lijkt het 

u leuk om mee draaien in ons team? Laat het me 

weten. 

Een pauze wordt extra leuk als je ook lekker 

kunt uitrazen.

Groetjes, Jeanet Steenbeek (overblijfcoördinator 

Het Kompas)



NIEUWS 
UIT DE SCHOOLBIBLIOTHEEK 

Verhalen

Tijdens de Voorleesdagen is er veel aandacht voor 

prentenboeken (zie ook de site van Het Kompas 

- Ons onderwijs - Lezen en de schoolbibliotheek). 

En terecht, want wat is er toch veel moois op dat 

gebied! Maar voor de afwisseling is het natuurlijk 

ook leuk om verhalen voor te lezen.

Gelukkig hebben we in de schoolbibliotheek heel 

wat te kiezen als het gaat om boeken met verhalen, 

zoals op de foto te zien is.

Dit is natuurlijk maar een heel kleine greep uit de 

collectie, maar het belangrijkste is, dat te zien is, dat 

we boeken met verhalen hebben voor kinderen van 

bijna 4 t/m 12+. 

Zo is bijv. “Haasje Repje” van Bette Westera een 

heel  leuk boek voor de jongste kleuters met korte 

verhaaltjes. Met de illustraties van Sylvia Weve is 

het een boek waar je vrolijk van wordt. Andere 

boeken voor deze leeftijd zijn bijv. “Kikker” en 

“Kleine ijsbeer” - allebei bekend en geliefd.

Het “Groot Biegel Sprookjesboek” en het “Grote 

Kluitman Griezelboek” zijn allebei meer voor 

kinderen die iets ouder zijn. De verhalen in het 

boek van Biegel zijn fantasievol, maar zeker 

niet zoals in een “standaard” sprookje. Wat 

is dit prachtig geschreven, Biegel is echt een 

meesterverteller. De illustraties van Charlotte 

Dematons passen naadloos bij.

Het “Griezelboek” bestaat uit verhalen van 

verschillende auteurs, waardoor het heel 

afwisselend is. 

Arend van Dam kun je echt wel een “veelschrijver” 

noemen. We hebben dan ook heel wat boeken van 

hem in de kast staan, die goed worden gelezen, 

vooral vanaf groep 5.  De verhalenboeken die 

hier liggen gaan, zoals veel van zijn boeken, over 

gebeurtenissen uit het verleden. Ze brengen de 

geschiedenis dichterbij de lezer.

De boeken ‘Helden” van Janny van der Molen met 

verhalen over helden zoals Aletta Jacobs en “Vliegen 

tot de hemel” van Michael de Cock zijn echt boeken 

voor de bovenbouw. Vooral “Vliegen tot de hemel”, 

twee herschreven Griekse mythen, is een pittig 

boek. 

De kinderen die deze boeken pakken kunnen 

natuurlijk prima zelf lezen. Maar ook dan is het 

juist mooi om ze voor te lezen of samen te kunnen 

lezen, omdat er zoveel over te vertellen is.

Zoals gezegd: het is maar een klein deel van onze 

verhalenboeken.  

Ik hoop binnenkort weer veel ouders met hun 

kinderen in de bibliotheek te zien, op zoek naar een 

mooi (voorlees-)boek.

Groetjes, José    

vragen? mail:  j.vandenhemel@onzewijs.nl



BOEKBESPREKINGEN 
groepen 5 

De kinderen in groep 5 zijn momenteel bezig met 

het maken van hun boekbesprekingen. Een viertal 

kinderen uit groep 8 hebben daarbij geholpen 

en een echte boekbespreking gehouden voor de 

klas. Erg leuk om te zien dat de leerlingen op deze 

manier van elkaar kunnen leren!


