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> Nieuwe leerlingen
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> Tevredenheidsmeting 2021

> Naschools aanbod

> En nog veel meer...

Gelukkig kind
Gelukkig de kinderen, 

die zonder angst, naar school gaan. 

Gelukkig de kinderen, 

die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. 

Gelukkig de kinderen, 

die ondanks zichzelf, zichzelf mogen zijn. 

Gelukkig de kinderen 

die naast een handelingsplan 

echte aandacht krijgen. 

Gelukkig de kinderen 

die op een school zitten 

waar de meesters en juffen hen zien als….

een uniek kind!



ALGEMEEN

Het is bijna zo ver… bijna alle coronamaatregelen 

kunnen na de voorjaarsvakantie in de prullenbak.

We hoeven niet meer op de 1,5m te letten, 

ouders mogen de school weer in, starten met 

naschoolse activiteiten, geen mondkapjes meer en 

hopelijk krijgen we ook steeds minder te maken 

met afwezige leerlingen en leerkrachten. Dat 

laatste merken we nu gelukkig al in de praktijk. 

Steeds minder lege plekjes in de groepen en ook 

hebben we steeds minder te maken met afwezige 

leerkrachten…. Eindelijk kunnen we weer doen wat 

we graag willen en dat is goed onderwijs verzorgen, 

want dat is wel iets wat in de afgelopen periode 

onder druk heeft gestaan.

Natuurlijk hebben we er met elkaar alles aan 

gedaan om één en ander zo goed mogelijk te 

laten verlopen, maar wat was het soms moeilijk. 

Leerlingen die soms weken thuiszaten, leerkrachten 

die vervangen moesten worden, vervangers die 

tegelijkertijd fysiek en online onderwijs moesten 

verzorgen, terwijl ze de kinderen amper kenden….

en zo kan ik nog even doorgaan.

Ook voor u als ouder was dit alles natuurlijk een 

drama, maar wat hebben we veel aan u te danken.

Zonder behulpzame ouders was dit alles ons nooit 

gelukt.

Daarom wil ik hierbij nogmaals van de gelegenheid 

gebruik maken om alle kinderen, ouders (incl. 

overblijfouders) en leerkrachten ontzettend te 

bedanken voor alles wat ze hebben gedaan in de 

afgelopen periode, ieder op z’n of haar eigen wijze. 

BEDANKT!

Zo vlak na de voorjaarsvakantie kunnen we u 

melden dat de kinderen alle Cito-toetsen weer 

hebben afgerond. Over de resultaten daarvan zijn 

we over het algemeen tevreden. Staren wij ons 

als school blind op deze resultaten van de cito-

toetsen? Het antwoord daarop is….nee!

Want het kind is immers veel meer dan een 

(Cito)toets! Zie het gedicht op de eerste pagina.

Wel zijn we enorm trots op het feit hoe de kinderen 

van onze school hun best hebben gedaan.

Middels de rapporten die zijn meegegaan op 17 

februari en de rapportgesprekken in week 8 en 

(soms) 10 brengen we u op de hoogte van de 

resultaten van de kinderen. 

Vooruitkijkend komen er weer heel wat bijzondere 

activiteiten aan in de komende maanden. 

Zo zijn we momenteel druk met de organisatie van 

ons project, organisatie van Pasen, sportdagen, 

voetbaltoernooien, schoolreis (groep 1-2), musical 

groep 8 en schoolkamp groep 8.

Natuurlijk houden we u van dit alles via onze 

website, Parro en mail goed op de hoogte, zoals u 

dat van ons gewend bent.



Inmiddels zijn we 

weer al gestart 

met de groepsver-

deling voor het vol-

gende 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)



Ook in de maand Maart mogen we weer vele 

nieuwe kinderen op onze school begroeten:

Florine Suurmond 14-03-2022 1/2c

Jazlynn Chamroe 30-03-2022   1/2b

Zane Joosse 30-03-2022  1/2d

Roos Koopmans          07-03-2022 1/2b

Ramon Koopmans       07-03-2022 5b

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



Afgelopen jaar hebben we voor het eerst een proef 

gedraaid om de schoolreisjes voor de groepen 3-7 

te laten plaatsvinden na de zomervakantie. Mede 

door Corona en het feit dat de schoolreisjes in 

mei/juni 2021 niet door konden gaan, hebben we 

daartoe besloten in het afgelopen jaar.

We hebben dit als team geëvalueerd en zijn tot de 

conclusie gekomen dat we daarmee verder willen 

gaan. Voor ons als team is het daarbij van belang 

dat er sprake is van een stukje groepsvorming 

m.b.t. deze groepen aan het begin van het 

schooljaar en er is meer spreiding van activiteiten 

omdat je aan het eind van een schooljaar vaak 

toch al veel verschillende activiteiten hebt, zoals 

sportdagen, koningsspelen, uitjes etc.

In de praktijk betekent dit dat de schoolreisjes voor 

de groepen 3-4 en 5-7 in september of oktober 

(afhankelijk van tijdstip zomervakantie) zullen 

plaatsvinden.

De schoolreis voor groep 1-2 blijven we voorlopig 

wel organiseren aan het eind van het schooljaar. 

Deze (nog erg jonge) kinderen kunnen in de loop 

van het jaar lekker wennen aan elkaar en de 

leerkracht. Wat is er dan leuker om aan het eind 

van het schooljaar lekker met elkaar op schoolreis 

te gaan.

Ook wat het schoolkamp voor groep 8 betreft, gaat 

onze voorkeur nog steeds uit naar het eind van het 

schooljaar. We zien dit toch als een soort afsluiting 

(samen met de musical) waar we met elkaar naar 

toewerken.

Natuurlijk zullen we dit “schoolreisbeleid” jaarlijks 

blijven evalueren en mogelijk zullen we dit in de 

toekomst nog eens wijzigen.

Omgaan met 
SCHOOLREISJES 

op Het Kompas



In de maand maart zullen we u weer vragen 

hoe tevreden u bent over onze school. Ook de 

leerkrachten en de kinderen uit de groepen 6-8 

worden gevraagd om aan te geven hoe tevreden 

ze zijn over alles wat met het Kompas te maken 

heeft.

U ontvangt hier t.z.t. meer info over. Natuurlijk 

krijgt u dan ook info over de wijze waarop u moet 

inloggen en tot wanneer u de tijd krijgt.

Met de resultaten van deze tevredenheids-

metingen gaan wij als team kijken en bespreken 

welke zaken er extra aandacht verdienen en op 

welke wijze we dit aan gaan pakken.

TEVREDENHEIDS-
METINGEN 2022



Door de versoepelingen omtrent Corona is ook 

weer de luizencontrole mogelijk in de groep. Hier 

zijn we natuurlijk ontzettend blij mee want hierdoor 

zijn we de luizen snel op het spoor en kunnen we 

eerder behandelen. Er zijn vele moeders die ons 

hierbij helpen en zij maken na iedere vakantie 

een afspraak voor de controle met de collega’s 

van de desbetreffende groepen. U wordt hierover 

geïnformeerd via Parro. 

Luizencontrole



Aan het begin van het schooljaar zijn er veel 

kinderen opgegeven voor het fluorspoelen op 

de woensdagochtend. Helaas heeft ook dit een 

paar weken stilgelegen. Na de vakantie zullen de 

moeders die ons hierbij helpen, dit weer oppakken. 

Vanaf woensdagochtend 7 maart zullen de 

kinderen, die hiervoor waren opgegeven, weer één 

keer per week gaan “fluorspoelen”. 

Fluorspoelen



Wij willen op onze school altijd een zo breed moge-

lijk aanbod verzorgen met verschillende activiteiten. 

Van sommige activiteiten is er al een eerste les (of 

meerdere) geweest. Sommige activiteiten waren 

nog niet gestart. De ouders die hun zoon of dochter 

hadden opgegeven voor de Spaanse lessen van juf 

Saskia zijn al geïnformeerd over de start. Ook de 

ouders van de groepen 3-8 hebben een mail gehad 

met de nieuwe data van de lessen Techniek van 

Mad Science. Natuurlijk hebben ook hier alleen de 

ouders die hun zoon of dochter hiervoor hadden 

opgegeven deze mail ontvangen.

Via deze Kompaswijzer willen wij u ook wijzen op 

een nieuw aanbod op de donderdagmiddag voor 

de groepen 3-4-5.  

Juf Nathalie Bot zal op verschil-

lende donderdagmiddagen 

een naschools aanbod rondom 

Kunst verzorgen (zie foto’s). De 

leerlingen die zich daarvoor op-

geven bouwen in zes lessen een 

eigen constructie, naar eigen 

idee. Dit kan zijn; een kerk, een 

boerderij, een kasteel, een brug 

etc. Het basismateriaal waar 

ze mee werken zijn ijslolly 

stokjes. Daarnaast neemt de 

leerkracht nog diverse extra 

materialen mee.  U ontvangt 

hierover nog een aparte mail 

van juf Kimberley. 

NASCHOOLS AANBOD 
OP HET KOMPAS 



Van 15 maart t/m 8 april werken we weer 

schoolbreed aan een project. Dit jaar staat dit in 

het teken van “wereldburgerschap: het geheim van 

geld” Elke groep zal hier een eigen invulling aan 

geven. We gebruiken hierbij onze methode: Faqta. 

Daarnaast hebben we ook leuke werkboekjes 

over geld, komen er gastsprekers op school en 

gaan we natuurlijk heel veel leren. Verder gaan 

we weer prachtige dingen maken in de klassen. 

Gelukkig bent u binnenkort weer welkom in school 

om een kijkje te komen nemen als we het project 

gezamenlijk gaan afsluiten. We zullen u zo spoedig 

verder informeren over dit kijkmoment. Natuurlijk 

zullen we u dan ook laten weten op welke dag dit 

plaats gaat vinden en vanaf hoe laat u welkom 

bent. Wij hebben er nu al zin in!

PROJECT 2022 
“Het geheim van het geld”



28-4 februari/maart   
Voorjaarsvakantie

7-11 maart   

Uitloopweek rapportgesprekken groep 1-7

14 maart   

Studiedag Het Kompas (alle leerlingen zijn vrij)

15 maart   

Start Project “Het geheim van geld”

15 april   

Goede Vrijdag (alle kinderen zijn vrij)

18 april 
2e Paasdag (alle kinderen zijn vrij)

20 / 21 april   

Eindtoets groep 8

22 april   

Koningsspelen

25 april t/m 6 mei  
Meivakantie

Belangrijke data



Inloop kleuters 9 (vanaf 8:10 uur)

Maandag Groep 1-2B, 1-2D, 1-2E

Dinsdag Groep 1-2A, 1-2C

Donderdag Groep 1-2B, 1-2D, 1-2E

Vrijdag  Groep 1-2A, 1-2C

Inloop groep 3-5 (vanaf 8.00 uur) 

Woensdag 16 maart/6 april  

Groep 3-5

Inloop groep 6-8 (vanaf 8.00 uur)

Woensdag 30 maart/13 april  

Groep 6-8

INLOOP



In groep 3 hebben we op 

donderdag 3 februari 2022 een 

mijlpaal bereikt. De kinderen 

hebben alle letters geleerd. 

Dit hebben we gevierd met 

een prachtig letterfeest. In 

de ochtend hebben we een 

letterbingo gespeeld en we 

hebben een letterspeurtocht 

gedaan. De uitkomst van 

deze speurtocht was: ik vier 

het letterfeest. Tussen de 

middag hebben alle kinderen 

genoten van overheerlijke 

pannenkoeken die zijn 

gebakken door ouders van de 

groep. 

In de middag hebben 

we een creatief werkje 

gemaakt van een 

letterboom. Meester 

Joost kwam speciaal 

in zijn koninklijke jasje 

naar onze klas om de 

letterdiploma’s en de 

medailles uit te reiken. Wat 

waren de kinderen trots 

op hun prestatie. Daarna 

zijn we met de groep naar 

buiten gegaan. Alle ouders 

stonden op ons te wachten. 

Ons afstudeerhoedje 

hebben we in de lucht 

gegooid onder een groot 

applaus. Wat straalden de 

kinderen! Het was een topdag en wat zijn we trots 

op deze kanjers van groep 3! 

Groetjes de juffen van groep 3 

HET LETTERFEEST 
van groep 3



AMERIKAANSE 
SCHOOLBUS 

De Amerikaanse schoolbus kwam langs voor de 

groepen 8. Deze bus rijdt door heel Nederland 

om kinderen te informeren over alcohol, tabak en 

energydrank. 

De kinderen 

hebben geleerd 

wat voor invloed 

alcohol heeft op 

je lichaam, het gevolg van energiedrank drinken en 

wat roken met je doet. Interessante onderwerpen 

voor een beginnende puber. Zo hebben we geleerd 

dat er in tabak wel 4000 verschillende stoffen 

zitten, sportdrank (zoals AA drink) wel 18 tot 24 

suikerklontjes bevat en je hersenen groeien tot een 

leeftijd van 24. 

We hopen dat de 

kinderen hier veel 

wijze lessen uit 

halen voor hun 

toekomst. 



BEZOEK 
gemeentehuis Vlissingen

Op maandag 7 februari zijn we met de klas naar het 

gemeentehuis in Vlissingen geweest.

Tijdens dit educatieve doe-programma waarbij 

we het spel ‘democracity’ speelden richten de 

kinderen in groepjes van 4 à 5 kinderen zelf de 

fictieve stad ‘democracity’ in. Dit deden we in de 

raadszaal van het gemeentehuis. Dit interactieve 

spel was ontzettend leuk en leerzaam om te spelen. 

De kinderen namen plaats op de raadszetels 

achter de microfoons. Samen vormden zij de 

volksvertegenwoordiging van een stad. De stad 

stond in het midden en bestond alleen nog 

maar uit woningen. Het was aan de kinderen om 

democratisch te beslissen wat er nog meer in de 

stad gebouwd ging worden: bedrijven of juist veel 

groen? Liever een groot ziekenhuis of toch een 

middelbare school? Het budget was beperkt, dus er 

moest gekozen 

worden. De klas 

werd opgedeeld 

in politieke 

fracties. Binnen 

de fracties werken korte 

partijprogramma’s 

gemaakt met 

speerpunten. Vervolgens gingen de fracties in de 

grote kring met elkaar in debat. Uiteindelijk werd 

er gestemd en kon de stad afgebouwd worden. Na 

het spel konden de kinderen vragen stellen aan 

een raadslid. Ze waren erg nieuwsgierig wat een 

raadslid verdiende :) en wat je allemaal moest doen 

als raadslid. 

Al met al een geslaagde ochtend waarin we 

ontzettend veel geleerd hebben.

Groep 8a



De naschoolse uitlening begint weer!

Wanneer? maandag 7 maart

Waar? In de schoolbibliotheek, 

 hal Kroonjuweel

Welke dagen  Maandag, dinsdag, woensdag

Hoe laat? 14.15 - 15.00 (of later als er nog 

 een vrijwilliger aanwezig is)

Kom gezellig samen met je kind boeken 

uitzoeken!

HOERA! 
We mogen weer 
boeken lenen!



Na de voorjaarsvakantie zullen de kinderen die dat 

willen, weer de kans krijgen om aan de sporten 

tennis, voetbal en basketbal mee te doen tijdens de 

middagpauze.

Quintana van Fun Comes First verzorgt de lessen 

basketbal. Jasper en Raoul van Tennisschool Smit, 

verzorgen de tennis en voetbal wordt door Hamza, 

Yassine en Nadil 

gegeven. 

Deze mensen bieden 

deze activiteiten 

op vrijwillige basis, 

omdat zij geloven dat 

hun sport én onze 

kinderen er toe doen. 

We hopen dat er weer heel veel kinderen zijn die 

aan deze sportactiviteiten mee zullen doen en bij 

deze willen de verschillende trainers vast enorm 

bedanken!

Op de foto bovenaan de pagina kun je zien 

dat vele kinderen van onze school vanuit de 

tennislessen (pauzesport) vervolgens deel hebben 

genomen aan één of meerdere tennislessen bij de 

tennisvereniging zelf (op een echte tennisbaan).

Of kinderen nou gaan voetballen, basketballen of 

tennissen…..dat maakt ons niet uit, als ze maar 

bewegen en wat is het mooi om te zien dat wij daar 

als school ons steentje aan bij kunnen dragen..

Een sportieve doorstart van 

PAUZESPORT TIJDENS DE OVERBLIJF 
op Het Kompas



Roy uit groep 8b is alweer even geleden 

voorleeskampioen van het Kompas geworden! 

Op dinsdag 22 februari moest hij strijden tegen 

24 andere kinderen van basisscholen over heel 

Walcheren. Hij behoorde helaas niet tot de laatste 

3, maar wat heeft hij het goed gedaan! Wij zijn 

enorm trots op onze Roy! 

Roy, zittend op de tafel voor de webcam

VOORLEESKAMPIOEN ROY 
vertegenwoordigt Het Kompas 

tijdens regiofinale


