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In deze nieuwsbrief:
> Schoolvoetbal

> ANWB streetwise is langs geweest!

> MQ-scan

> Overblijf en Pauzesport

> En nog veel meer...

Hoop
Geef elkander hoop, 

dan gaat alles goed, 

geeft elkander hoop, 

als j’ elkaar ontmoet.

Niet met dure woorden, 

een rede of een preek, 

nee, zo maar bij de slager 

of in de apotheek

Op een caféterrasje,

of in de bioscoop,

al is het nog zo vluchtig, 

maar geef elkander hoop.



Door de vreselijke Oorlog in de Oekraïne lijkt 

de wereld lijkt stil te staan. Tijden waarin alles wat 

duidelijk en vanzelfsprekend was, blijken nu 

zomaar te kunnen veranderen. 

De “hoop” waar Toon Hermans over sprak (zie 

gedicht eerste pagina), is nu soms heel ver weg. 

Gelukkig zien we als we naar buiten kijken of buiten 

zijn, wel iets van die hoop terug, zoals bijv. de 

natuur die niet stilstaat, de zon die schijnt, de 

bloemen die bloeien en de lammetjes die lopen te 

dartelen in de wei.

Ook Pasen (het feest van de opstand van Jezus en 

hoop) gaf ons als school weer een stukje hoop. 

Gelukkig konden we dit jaar Pasen weer met elkaar 

vieren en ook nog eens met alle kinderen op het 

plein. 

HOOP



Ook op Walcheren komen er steeds meer 

leerlingen uit de Oekraïne. Er wordt binnen 

het Walcherse intensief samengewerkt met 

gemeenten, ISK, basisscholen, TEC en KOW om 

het onderwijs en opvang aan nieuwkomers uit 

Oekraïne op Walcheren vorm te geven. Om 

deze samenwerking te bevorderen is er een 

speciaal platform gelanceerd om leerkrachten te 

ondersteunen in het werken met anderstaligen in 

het basisonderwijs. Het delen van informatie en 

lessen zijn belangrijke onderdelen om elkaar te 

kunnen ondersteunen voor een passend aanbod 

van onderwijs aan anderstaligen op Walcheren.

Op dit moment kunnen de kinderen uit de 

Oekraïne nog steeds geplaatst worden op het TEC 

(Taal Expertise Centrum) te Middelburg. Op het 

moment dat daar geen plaats meer is, zal er ook 

een beroep gedaan worden op de basisscholen op 

Walcheren.  We houden u hiervan natuurlijk op de 

hoogte.

INFORMATIE 
onderwijs aan Oekraïense 

kinderen



ALGEMEEN

We kunnen met elkaar terugkijken op een hele 

drukke, maar tevens leuke periode.

Eerst was daar het project “Het geheim van het 

geld”. Wat een werk hadden de kinderen en 

leerkrachten ervan gemaakt. De kijkmiddag werd 

door heel veel ouders, opa’s, oma’s en andere 

belangstellenden bezocht.

In de afgelopen 

weken hebben we 

o.a. het project

Streetwise (ANWB) 

gehad in het kader 

van verkeersveiligheid. 

Ondanks de slechte weersomstandigheden kon 

alles gelukkig doorgaan, zoals was afgesproken.

Ook op sportief gebied was er het één en ander 

te beleven. Na twee jaar mocht er eindelijk weer 

gevoetbald (schoolvoetbal)worden. Zo kunnen we 

terugkijken op twee geslaagde voetbaldagen 

waarbij zowel de jongens als meisjes van zich 

hebben laten horen. Op 6 april was het eerst de 

beurt aan de jongens. 8 teams vanuit Het 

Kompas hebben meegedaan en hoe! De jongens 

uit groep 6 wisten het tot de inale te schoppen. 

Helaas bleek de tegenstander toen een maatje te 

groot. De jongens uit groep 8a kwamen ook in de 

inale, die zij ook nog eens wonnen met 3-0 en 

daardoor mogen zij zich nu kampioen van 

Vlissingen noemen. Alle jongens hebben genoten, 

ondanks de barre weersomstandigheden en wat 

was het leuk dat er zoveel supporters waren.

Op woensdag 13 april waren onze meiden 

aan de beurt. In tegenstelling tot de jongens 

(een week eerder) kon er dit keer onder prima 

weersomstandigheden worden gevoetbald. De 3 

teams hebben het prima gedaan, maar helaas 

werden er geen prijzen binnengehaald. De sfeer 

was echter fantastisch en dat was misschien nog 

wel de mooiste prijs die behaald kon worden. Een 

speciaal woord van dank aan de vele ouders die 

tijdens deze twee dagen bereid waren om een 

team onder hun hoede te nemen. Bedankt!

Tot slot kan ik u nog melden dat we terug kunnen 

kijken op een zeer geslaagde paasviering. Wat was 

het geweldig om dit onder begeleiding van het 

schoolkoor van juf Michelle te mogen doen. Onder 

stralende weersomstandigheden stonden we met 

alle kinderen op het plein. Na de gezamenlijk 

viering op het plein kregen de kinderen het 

paasverhaal in hun eigen groep te horen en werd 

er groepsdoorbrekend geknutseld. Wat was het 

gezellig en leuk om zo’n feest na zoveel jaar weer 

met elkaar te mogen vieren. Ook de dames van de 

ouderraad wil ik weer van harte bedanken voor 

hun grote inzet en betrokkenheid wat de 

paaslunch betreft. Er moest in zeer korte tijd toch 

weer een paaslunch geregeld worden voor 430 

kinderen en na een 

bezoekje aan alle groepen….. ik geloof niet dat één 

van de kinderen iets tekort is gekomen. 



Ook in de maand mei mogen we weer nieuwe 

kinderen op onze school begroeten:

A’ishah Bhoelai 09-05-2022 1/2B

Zoë Boonman 09-05-2022  1/2D

Imani Misaine 09-05-2022 1/2E

Nora Wielemaker 09-05-2022 1/2A

Chelsea Lauret 09-05-2022 4B

Noéla de Rijke 20-05-2022 1/2C

Emily Verhelst 23-05-2022 1/2B

Kate Walmsley 30-05-2022 1/2C

Beste nieuwe Kompaskinderen, van harte 

welkom op onze school en we hopen dat 

jullie allemaal een hele ijne schooltijd op Het 

Kompas zullen hebben.

NIEUWE LEERLINGEN 
op Het Kompas



Beste ouders, in de afgelopen periode hebben we 

aan u gevraagd hoe tevreden u bent over onze 

school. Ook de leerkrachten en de kinderen uit 

de groepen 6-8 zijn bevraagd.

Inmiddels zijn de uitslagen binnen en deze willen 

we natuurlijk graag met u delen. Ouders hebben 

ons beoordeeld met een 8,2 en de kinderen 

met een 8,1. Natuurlijk zijn we ontzettend trots 

met op deze resultaten. 

We gaan nu de resultaten bespreken met het 

team en MR. Waar zijn ouders en kinderen 

tevreden over, welke zaken verdienen nog 

extra aandacht en op welke wijze gaan we 

dit dan vormgeven? In één van de volgende 

Kompaswijzers komen we hier uitgebreid op 

terug.

TEVREDENHEIDS-
METINGEN 2022



Wat kunnen we terugkijken op een ouderwets 

geslaagde projectafsluiting! Hoe fijn was het om 

weer zoveel ouders, opa’s en oma’s in school te 

zien die in de klassen de werken van de 

leerlingen konden bewonderen. En te 

bewonderen was er veel, wat hebben 

de kinderen veel moois gemaakt en laten 

zien: heel veel spaarvarkens, zelf ontworpen 

biljetten, verhalen over wat je zou doen met een 

miljoen, informatieve muurkranten, quizzes, 

knutselwerken van kosteloos materiaal en nog 

heel veel meer.

Speciaal voor het goede doel  ‘Oekraïne’ 

werden er zelfgemaakte werkjes verkocht, zoals 

bloempotjes, 

spaarpotten, 

sleutelhangers, 

boekenleggers en 

lichtjes. Daarnaast 

hebben Jasmijn uit 

6a en Loys uit 7b 

thuis hard gewerkt om op school armbandjes te 

kunnen verkopen voor het goede doel.

Naast dit alles was er ook nog een prijsvraag, 

waarbij er geraden 

moest worden hoeveel 

dropmunten er in de 

pot zaten. Met slechts 7 

dropjes verschil, heeft 

Noes uit 6a de pot 

gewonnen. Nogmaals 

gefeliciteerd Noes!

Het uiteindelijke bedrag wat we deze middag 

hebben opgehaald voor Oekraïne is € 535,- en 

loopt nog steeds wat op. Hartelijk dank voor uw 

bijdrage!

Kijkmiddag
PROJECTAFSLUITING



Sinds 11 april 2022 is het testbeleid gewijzigd. 

U hoeft na een positieve zelftest geen 

confirmatietest (PCR-test) meer te doen bij de 

GGD.

Het dringende advies aan leraren en leerlingen 

om twee keer per week preventief een zelftest 

te doen is vervallen. Wel blijft het advies om 

bij klachten een (zelf)test te doen. Het blijft 

daarom mogelijk om hiervoor zelftesten 

aan te vragen, zowel voor leerlingen als voor 

personeelsleden.

GEWIJZIGD TESTBELEID 
(info GGD)



25 april t/m 6 mei
Meivakantie

9 t/m 12 mei 
Avondvierdaagse

17 t/m 19 mei 
Schoolkamp groep 8

25 mei 
Studiedag Onze Wijs

(alle kinderen zijn vrij)

26/27 mei  
Hemelvaartsdag + extra vrije dag op vrijdag

1 juni 
Sportdag groep 3-4

2 juni
Sportdag groep 5-6

3 juni
Sportdag groep 7-8

6 juni
2e Pinksterdag (alle kinderen zijn vrij)

7 juni
Studiedag (alle kinderen zijn vrij)

8 juni
Schoolreis groep 1-2

7 juli
Studiedag (alle kinderen zijn vrij)

Belangrijke data



Inloop groep 3-5  (vanaf 8.00 uur) 

Groep 3-5  Woensdag 11 mei 

Inloop groep 6-8  (vanaf 8.00 uur)

Groep 6-8 Woensdag 18 mei                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                              

INLOOP



DATA LESSEN 
TECHNIEK

Momenteel zijn er drie groepen gestart met 

de lessen techniek van Mad Science. Deze drie 

groepen lopen niet helemaal gelijk en om die reden 

is er wel eens wat verwarring over de juiste data. 

Onder het kopje ‘naschools aanbod’ op de website 

hebben wij een document voor uw geplaatst waar 

alle data onder elkaar staan per groep, dus apart 

voor groep 3/4, 5/6 en 7/8. Als u op deze link klikt, 

vindt u onderaan de pagina dit document. 

https://hetkompas.onzewijs.nl/voor-ouders/naschools-aanbod


MQ-scan

Om inzicht te krijgen in de motorische 

vaardigheden en/of eventuele beweegachter-

standen willen we als school de motorische 

vaardigheden van de leerlingen meten, 

registreren en volgen. Hiervoor willen wij 

gebruik maken van de MQ-scan. Na de 

meivakantie krijgen de leerlingen daarom 

een brief met verdere informatie over deze 

screening én vragen wij u toestemming 

om deze test bij uw kind af te nemen. Als u 

toestemming geeft, wordt het meten van de 

motorische vaardigheden gedaan in week 22 

tijdens de gymles. In de brief van uw zoon/

dochter staat de precieze datum vermeld. 

Wij verzoeken u het toestemmingsformulier 

uiterlijk 20 mei in te leveren bij de 

groepsleerkracht van uw kind. 



SCHOOLVOETBAL 
(groepen 8)

Op woensdag 6 april kon er eindelijk weer eens 

na twee jaar afwezigheid door corona meegedaan 

worden met de schoolvoetbalkampioenschappen. 

Wat hadden onze kinderen er zin in en wat keken 

ze hiernaar uit. In de poule werd er ontzettend 

goed samengespeeld en werden de wedstrijden 

dan ook eenvoudig over de streep getrokken. Beide 

groepen 8 gingen als nummer 1 door naar de 

kwartfinale. Helaas moesten we in de kwartfinale

 tegen elkaar. Er werd goed gespeeld met groep 8a 

uiteindelijk als winnaar. Daarna kregen we gelukkig 

wel wat assistentie van onze sterren uit groep 8b. 

Met veel overtuiging werden ook de halve finale en 

de finale gewonnen. Met trots konden we om 17.30 

uur de beker omhoog houden. 

Een speciaal bedankje voor onze begeleiders en 

coaches Deborah Liefbroer, Michel Geluk en Wessel 

Vermeulen. De kinderen van groep 8a mogen 

het nu opnemen tegen alle kampioenen binnen 

Zeeland. Gaat het dit sterrenteam ook lukken om 

Zeeuws kampioen te worden? We gaan ervoor! Het 

Zeeuws kampioenschap schoolvoetbal zal 

plaatsvinden op woensdag 18 mei te Goes.



SCHOOLVOETBAL
MEIDEN

 (groepen 8)

Op woensdag 13 april waren onze meiden aan de 

beurt. De weersomstandigheden waren dit keer 

prima en de moed zat er vooraf goed in. De dames 

van groep 8 hadden er zin in! De wedstrijden in 

de poule werden afgesloten met de volgende 

uitslagen: 0-0, 3-0 en 5-0 winst. Elk doelpunt werd 

uitgebreid met elkaar gevierd en het plezier spatte 

er vanaf.  

Met de eerste plaats in de poule gingen we door 

naar de kwartfinale waarin we tegen de Louise de 

Coligny moesten voetballen. Ook in deze wedstrijd 

waren we de bovenliggende partij, maar werd er 

helaas niet gescoord. De penalty’s werden door 

ons iets minder genomen, waardoor het toernooi 

hier eindigde. Met opgeheven hoofd konden we 

terugkijken op een geslaagd toernooi met goed 

samenspel, enthousiasme en ontzettend veel 

plezier. Wij zijn trots op onze meiden! Speciale dank 

gaat uit naar onze fanatieke en positieve trainsters 

Wendy en Stephanie. Leuk dat jullie onze meiden 

wilden begeleiden!



SCHOOLFRUIT

Deze week was de laatste levering fruit uit het EU-

schoolfruitprogramma. Om na de meivakantie op 

gezonde wijze verder te gaan, is de woensdag weer 

als vanouds fruitdag.

Daarnaast willen wij u vragen uw kinderen zo vaak 

mogelijk fruit mee naar school te geven voor de 

ochtendpauze. Wij zullen dit vanuit school ook 

stimuleren.



NASCHOOLSE UITLENING 
in de 

SCHOOLBIBLIOTHEEK

• Welke dagen?

maandag, dinsdag, donderdag

• Hoe laat?

14.15 - 15.00

(of later als er nog een vrijwilliger aanwezig is)

Tot binnenkort!

Deborah, Maaike, José



ANWB STREETWISE 
kwam weer op bezoek!

Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn 

stille (elektrische) voertuigen en onze mobiele 

telefoon zorgt vaak voor afleiding… Ook wij als 

school voelen ons verantwoordelijk voor de 

verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hadden 

wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op 4 april 

naar onze school te komen. 

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, 

leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor 

alle leerlingen van de basisschool.  Professionele 

instructeurs komen naar onze school en geven 

verkeerstrainingen op maat. Met speciaal 

ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, 

een rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten, 

opblaasbare auto’s en een fietsparcours wordt 

op een aansprekende manier de praktijk zo goed 

mogelijk nagebootst.

De vier onderdelen zijn:

• Voor groep 1 en 2: Toet toet

Een speelse introductie op gevaarherkenning,

herkennen van verkeersgeluiden, veilig

oversteken, gebruik van de autogordel en een

autostoeltje.

• Voor groep 3 en 4: Blik en klik

Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig

oversteken, fietsen en het gebruik van een 

fietshelm, de autogordel en een autostoeltje zijn 

onderdeel van de interactieve les.

• Voor groep 5 en 6: Hallo auto

In en om een stille, elektrische ANWB lesauto

leren de kinderen over de remweg, de invloed

van reactiesnelheid en het juiste gebruik van een

veiligheidsgordel.

• Voor groep 7 en 8: Trapvaardig

Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, 

fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter

voorbereiding op het fietsen naar de middelbare 

school.

Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk

gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het

filmpje op de site. http://www.anwb.nl/streetwise

Het werd voor de groepen 6 en 8 nog best een

natte ochtend, maar dat mocht de activiteit

niet hinderen. U heeft via Parro al een indruk

gekregen van de diverse activiteiten. Voor

volgend schooljaar gaan we ze weer uitnodigen

en uiteraard voor de nieuwe groepen (1-) 2, 4 6

en 8.

http://www.anwb.nl/streetwise  


OVERBLIJF EN 
PAUZESPORT

Basketbal, een mooie sport die afgelopen weken 

ook is aangeboden tijdens de overblijf. Gelukkig zal 

deze sport ook tot de zomervakantie gegeven 

worden. Quintana van Fun Comes First, begeleidt 

deze momenten. Naast basketbal worden er ook 

voetbal en tennisclinics gegeven. De komende 

periode zullen er ook nog HZ SPortstudenten extra 

komen voor ondersteuning tijdens de overblijf. Dit 

jaar zijn we bevoorrecht met zoveel extra 

sportactiviteiten. Tot de zomervakantie zullen onze 

middagpauzes dus zeer geregeld een extra sportief 

tintje hebben.



Het is ontzettend fijn om ouders weer te mogen verwelkomen 
binnen onze school. Ook kunnen we weer hulp vragen van 

oudere leerlingen bij een activiteit of opdracht. Dit schooljaar 
mochten de groepen 3 Palmpaasstokken maken voor de 

paasviering op donderdag 14 april. Hier konden de kinderen 
uit groep 3 wel wat hulp gebruiken.

 Ouders en leerlingen van groepen 7 en 8 ontzettend 
bedankt voor alle hulp! Fijn dat dit weer mag en kan.




