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ALGEMEEN

De meivakantie ligt weer al ver achter ons.
In de afgelopen periode hebben de kinderen
weer kunnen genieten van een aantal leuke en
bijzondere activiteiten.
Vrij snel na deze meivakantie stond de
avondvierdaagse op het programma. Heel veel
kinderen hebben meegedaan en de felbegeerde
medaille in de wacht kunnen slepen. Jongens en
meisjes…van harte proficiat met deze prestatie.
Verder zijn onze groep 8 leerlingen op schoolkamp
geweest. Zij kunnen met elkaar terugkijken op een
paar fantastische dagen. Wat waren ze allemaal
moe, maar wat hebben ze genoten. Verderop in
deze Kompaswijzer kunt u hier meer over lezen.
Tijdens dit schoolkamp moesten een aantal
jongens uit de beide groepen 8 ook nog meedoen
aan het Zeeuws Kampioenschap schoolvoetbal in
Bruinisse.
Ondanks slaapgebrek wisten ze toch een 4e plek
in de wacht te slepen. Jongens, nogmaals proficiat
met dit geweldige resultaat.
In de afgelopen week vonden de sportdagen plaats.
Alle kinderen uit de groepen 3-8 hebben hier aan
meegedaan. Dankzij een vlekkeloze organisatie zijn
ook deze drie dagen weer geweldig verlopen.
De groepen 7 hebben in de afgelopen week kennis
kunnen maken met de SpaceBuzz. Verderop
in deze kompaswijzer kunt u daar meer over
lezen. Op dezelfde dag hebben de kinderen ook
meegedaan aan het praktisch verkeersexamen. Van
de fiets, zo de SpaceBuzz in…het moet niet gekker
worden.

Na de sportdag in mei kunnen de groepen 5
t/m 8 nog een keer uitgebreid sporten, dit keer
georganiseerd door studenten vanuit HZ. U
ontvangt daarover t.z.t. nog meer info.
De groepen 1-2 gaan volgende week op schoolreis
naar Mini Mundi. De kinderen kijken daar al
reikhalzend naar uit. We hopen op prachtig weer,
zodat het weer een onvergetelijke dag zal worden.
Tot slot zijn de kinderen uit de groepen 8 al druk
bezig met het instuderen van de afscheidsmusical.
Deze zullen dit jaar voor het eerst worden
opgevoerd in ……..De Schouwburg te Middelburg.
Natuurlijk kijken we daar al naar uit, want dit
belooft wederom een groot spektakel te gaan
worden.
Verder zijn deze kinderen langzamerhand bezig
met de allerlaatste weken op de basisschool. Het
afscheid is inzicht…..

U leest het goed, er gebeurt weer van alles op Het
Kompas. Via nieuwsbrief, mail, Parro en website
houden we u daarvan ook in de komende periode
weer op de hoogte.

GROEPSVERDELING
volgend schooljaar

Op het moment van schrijven is de groepsverdeling
voor komend schooljaar zo goed als afgerond.
Welke leerkrachten gaan samen een groep
draaien en welke leerkracht zetten we voor
welke groep? Allemaal vragen die in de
afgelopen periode beantwoord moesten worden.
Natuurlijk wordt deze groepsverdeling ook met
de Medezeggenschapsraad (oudergeleding)
besproken.
Op het moment dat
het plan door de
Medezeggenschapsraad
akkoord wordt bevonden,
brengen we dit naar buiten.
We vragen u dus om nog
even geduld te hebben.

AUDIT OP HET
KOMPAS
Op woensdag 1juni en donderdag 2 juni heeft er
een audit plaatsgevonden op Het Kompas.
Binnen het kwaliteitssysteem van Onze Wijs
(Stichting waartoe het Kompas behoort), nemen
audits een belangrijke plaats in. Ze zijn een
uitwerking van het interne toezicht binnen de
Stichting.

Uitgangspunt is dat de audits een bijdrage leveren
aan de kwaliteitszorg en de kwaliteitsverbetering
van de scholen en uitvoerend bestuur.
De audits richten zich op wat een school zelf
doet aan kwaliteitszorg en hoe zij zichzelf kunnen
verbeteren.

In ons geval betekende dit dat er op deze twee
dagen 5 personen (directeuren en leerkrachten
die hiervoor speciaal zijn opgeleid) vanuit
collega-scholen binnen Onze Wijs een bezoek
hebben gebracht aan bijna alle groepen. Er zijn
lessen bekeken, documenten doorgespit en
men is in gesprek gegaan met directie, team,
IB-ers, kinderen (leerlingenraad groep 7-8) en
vertegenwoordigers vanuit OR en MR. Dit alles
wordt samengevat in een rapport dat gedeeld
wordt met het bestuur en team. Natuurlijk hou ik
u van deze uitkomsten op de hoogte.

NIEUWE LEERLINGEN
op Het Kompas

Ook in de maand juni mogen we weer vele
nieuwe kinderen op onze school begroeten:
Javi Reijnhoudt

06-06-2022 1/2A

Noah de Bie

20-06-2022 1/2E

Vajèn Weller

28-06-2022 1/2E

Sofia Salama

27-09-2022 1/2A

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

NIEUW LEERLINGVOLGSYSTEEM IEP
Als basisschool hebben wij de verplichting te
werken met een leerlingvolgsysteem. Hiermee
houden wij vorderingen en resultaten bij op leeren sociaal-emotioneel gebied. We kijken hierbij
naar het kind, de groep én de school.

De afgelopen jaren deden we dit met de
volgende leerlingvolgsystemen:
Groep 1-2: KIJK, gericht op leer- en sociaal
emotioneel gebied
Groep 3-8: Cito, gericht op leergebied en ZIEN
gericht op sociaal-emotioneel gebied.

Vanaf volgend schooljaar 2022-2023
stappen we voor de groepen 3-8 over op het
leerlingvolgsysteem IEP. Dit staat voor Inzicht
Eigen Profiel. Binnen dit leerlingvolgsysteem
worden kinderen gevolgd op het gebied van
leerresultaten (ook wel ‘hoofd’ genoemd) én
op het gebied van creatief vermogen, talenten,
leeraanpak en sociaal-emotionele ontwikkeling
(ook wel ‘hart & handen’ genoemd). We kijken
dan dus binnen één leerlingvolgsysteem breder
naar het kind. Om een compleet beeld van het
kind te krijgen wordt de ontwikkeling én de
talenten van het kind in kaart gebracht. Zowel
van hoofd als van hart & handen volgt er dan een
rapport die ouders ook in te zien krijgen. Zo krijgt
het kind, wij als leerkracht en u als ouder inzicht
in de volgende ontwikkelingsstap. De eindtoets
in groep 8 wordt altijd al afgenomen middels
IEP. Door in voorgaande jaren ook al met IEP
te werken is er een doorgaande lijn richting de
eindtoets in groep 8.
De groepen 1-2 blijven het kind volgen via het
leerlingvolgsysteem KIJK.

Via de Kompaswijzer zullen wij u op de hoogte
houden van de ontwikkelingen binnen IEP.

UITSLAGEN
TEVREDENHEIDSMETINGEN 2022

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.
Eerder hebben we u al laten weten dat we de
uitslagen hebben ontvangen en dat we daar
bijzonder blij mee zijn.
Ouders hebben ons beoordeeld met een 8,2
en de kinderen met een 8,1
Inmiddels hebben we de resultaten besproken
met de MR en met het team. Zowel MR als team
gaan daar nu (voor zover dat nodig is) verder
mee aan de slag. Binnenkort zal ik de resultaten
van de kinderen ook nog bespreken met de
leerlingenraad.
Met opvallende zaken (bekeken vanuit team,
MR en leerlingenraad) gaan we dan aan de slag.
Natuurlijk zal ik vervolgens weer zorgen voor een
terugkoppeling.

GEZONDE SCHOOL
Zoals heel veel basisscholen is ook Het
Kompas is een gezonde school. Zo besteden
we veel aandacht aan het eten van fruit,
hebben we sinds elke jaren een hitteprotocol
en kunnen kinderen vanaf groep 3 meedoen
aan het zogenaamde fluorspoelen. Verder
hebben we sinds kort de beschikking over
twee watertappunten. Deze zullen zeer
binnenkort officieel geopend worden, maar
voor nu wacht ik nog even op tijdschakelaars
die nog aangebracht moeten worden. Tot
slot bieden we naast onze gebruikelijke
gymlessen en sporttoernooien sinds twee
jaar pauzesportactiviteiten aan. Al met al een
behoorlijk aanbod.
Soms krijg ik toch nog vragen van ouders of
we als school nog meer aandacht aan gezond
beleid kunnen schenken.
Natuurlijk zouden we nog meer kunnen doen,
bijv. als het gaat om gezonde traktaties. We
willen dit als school zeker promoten, maar niet
dwingend opleggen. Wij vinden namelijk dat
hier ook een taak voor ouders is weggelegd.
Mooi voorbeeld is de avondvierdaagse. Wij
(ouderraad) hadden ervoor gekozen om een
afwisseling in traktaties aan te bieden. De ene
dag een appel, de andere dag ontbijtkoek met
een flesje water en weer een andere dag een
spekje.
Wij vinden het dus van groot belang dat er over
gezondheid en alles wat daarmee te maken
heeft, wordt nagedacht, maar willen niet zo ver
gaan dat er “niets’ meer mogelijk is als het bijv.
gaat om minder gezonde traktaties e.d.
Wij hebben hier als school een taak in, maar dat
geldt ook zeker voor u als ouder. We hopen op
uw begrip en medewerking voor dit alles.

SCHOOLFRUIT

Eerder hebben we u geïnformeerd over het einde
van de uitgifte van gratis fruit.

Dit project loopt elk jaar vanaf de herfstvakantie tot
de meivakantie. Na de herfstvakantie zal dit hopelijk weer worden opgestart.
Echter, via de LIDL kunnen we de kinderen tot de
zomervakantie op woensdag alsnog van gratis fruit
voorzien.

Dus...tot de zomervakantie, elke woensdag gratis
fruit op Het Kompas voor alle kinderen. Natuurlijk
willen we de LIDL hartelijk dankzeggen voor dit
mooie aanbod.
Daarnaast willen wij u vragen uw kinderen zo vaal
mogelijk fruit mee naar school te geven voor de
ochtendpauze. Wij zullen dit vanuit school ook
stimuleren.

Belangrijke data

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)

14 juli
Zomerfeest

14 juli
Rapporten mee

19 juli
8.30-10.00 uur; Doorschuifmoment
(kennismaking nieuwe groep)

20 juli
Musical groep 8A en 8B

22 juli
Eerste vakantiedag (alle
kinderen zijn vrij)

Inloop groep 3-5 (vanaf 8.00 uur)
Woensdag 8 juni
Woensdag 6 juli
Woensdag 20 juli
(extra inloop voor zomervakantie)

Inloop groep 6-8 (vanaf 8.00 uur)
Woensdag 22 juni
Woensdag 13 juli
Woensdag 20 juli
(groep 6-7, betreft extra inloop voor
zomervakantie)

ZOMER
FEEST
Dit jaar mogen wij gelukkig weer een Zomerfeest
vieren, waarbij ook ouders aanwezig zijn!
Op donderdag 14 juli is het zover. We gaan een
vossenjacht houden!!
U bent vrij om met het gezin te vertrekken tussen
16.00 en 18.00 uur vanaf het schoolplein, waar u
eerst een deelname- en overzichtskaart van het
gebied waar de vossen zijn, krijgt. Tot 19.00 uur
is er de mogelijkheid te finishen in de speeltuin,
welke tot 20.00 uur geopend is.

Zet deze datum alvast in uw agenda!!

Tijdens de jacht krijgt u van de vossen die
u tegenkomt een letter, welke u op de
deelnamekaart schrijft. Alle letters tezamen
vormen een woord. De deelnamekaart kunt u
inleveren op het eindpunt. Uit alle ingeleverde
kaarten met goede antwoorden, wordt op 15
juli een aantal winnaars getrokken. Wij willen u
vragen zélf een pen mee te nemen.
Na aankomst in de speeltuin kunnen de
leerlingen nog even lekker spelen en bent u in
de gelegenheid om bij foodtrucks iets te eten te
kopen.
T.z.t. zal er nog een uitnodiging komen.

Wij hopen op een gezellig zomerfeest!

Leerlingen met een

ONTWIKKELINGSVOORSPRONG
Er is landelijk in het afgelopen en voorgaande
schooljaar aandacht geweest voor het onderwijs
aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.
Ook op Het Kompas zijn we actief geweest om
dit nader vorm te geven en dit opnieuw onder de
aandacht te brengen.
Om ervoor te zorgen dat we als team op dit gebied over voldoende kennis beschikken, hebben
we dit schooljaar drie scholingsmomenten gevolgd op onze studiedagen.
Voor de signalering van leerlingen met
een ontwikkelingsvoorsprong maakten we
voorheen gebruik van het programma SIDI.
Vorig schooljaar hebben we de overstap
gemaakt naar DHH (Digitaal Handelingsprotocol
Hoogbegaafdheid). DHH biedt ons, behalve
het signaleren en inzichtelijk maken van een
eventuele ontwikkelingsvoorsprong, ook
handelingsadviezen voor het afstemmen op
de onderwijsbehoeften van de leerling en
aanwijzingen voor materiaal dat kan worden
ingezet.

Verder kunnen we met veel plezier melden dat na
een lange periode van stilstand en halve kracht
de plusklas nu weer als vanouds kan draaien.
Wat zijn we blij dat we weer met en van elkaar
kunnen leren en samen kunnen werken!

Groeten, namens Annemarie en Jolanda

INFO VERKEERSCOÖRDINATOR

“Ik wil met de heli naar school. Lekker makkelijk,
zo landen op het schoolplein en dan met papa
naar de klas. Geen auto’s die me in de weg zitten,
en lekker alles kunnen zien”.
Ja, kon dat maar… En zo droomden we nog
even door hoe we voor een keertje naar school
toe zouden willen gaan. Als je altijd met de
auto wordt gebracht, dan is ‘n keertje lopend
naar school, ook al een heel fijn idee, vonden
sommigen.

Al die auto’s… tja, die zijn soms handig, soms
onhandig. Kinderen kunnen niet goed zien waar
zij nog kunnen fietsen of lopen en ze zijn sneller
het overzicht kwijt door fout geparkeerde auto’s.
We willen jullie dan ook met klem vragen om echt
ALLEEN in de parkeervakken rondom de school te
parkeren. De verbodsborden laten ook duidelijk
zien, dat je erbuiten niet mag parkeren. Dit is
voor de veiligheid van de kinderen… En zij zijn
toch het kostbaarste bezit wat we hebben; dus
laten we zelf goed parkeren in de parkeervakken
die rondom de school zijn aangelegd en als dat
niet mogelijk is, denk dan aan het Meiveld, aan de
Palts en de straten daaromheen.

Groeten, Jeanet Steenbeek

SCHOOLKAMP
groepen 8

In de week van 16 t/m 20 mei was het weer tijd
voor het schoolkamp van groep 8.

Op dinsdag 17 mei vertrokken we met onze
uitzwaaiende ouders richting Domburg met
onze gekleurde bandana’s om ons hoofd voor de
eerste activiteiten bij de Parel in Hof Domburg.
Deze dag speelden we leuke spelletjes als: arrow
play, lasergamen en boogschieten. Er was ook
nog tijd voor een potje bowlen en in de middag
mochten we lekker zwemmen in het zwembad.
Aan het eind van de dag vertrokken we naar
camping Olmenveld in Serooskerke waar we
onze tassen konden verzamelen en onze tenten
konden inrichten. Om 18.00 uur aten we heerlijke
frietjes met een snack op de camping en in
de avond speelden we in het bos nog levend
stratego. Heel laat in de avond sloten we af met
een pubquiz in de loods. Om 00.00 uur was het
dan echt tijd om onze mandjes op te zoeken. Een
geslaagde eerste dag!

De tweede dag
begon vol energie,
want nadat we om
07.00 uur gewekt
waren was het om
07.15 uur tijd voor de
jaarlijkse terugkomende ochtendgymnastiek.
Na een heerlijk ontbijt en het maken van onze
lunchpakketten vertrokken we om 08.45 uur naar
Domburg voor allerlei spectaculaire activiteiten

op het strand en in het
water. Er was weinig
te merken van een
ochtendhumeur, want de
sfeer zat er gelijk goed
in. Aan het eind van de
dag fietsten we terug na de camping waarna
we eindelijk even wat tijd voor onszelf hadden.
Het avondeten werd verzorgd door een aantal
ouders uit de groepen 8. Een heerlijk broodje
hamburger met stokbrood, komkommer en
tomaten. Dankjewel voor alle hulp! In de avond
kwamen er nog aantal juffen en meesters om
gezellig met ons mee te dansen tijdens de disco.
Het dak ging er vanaf het eerste moment gelijk
af! Het spannendste moment bewaarden we voor
het laatst. Om 22.15 vertrokken we naar het bos
voor het douanespel. Zonder dat de kinderen het
wisten zaten er maar liefst 12 ouders verstopt
in het bos om ons te laten schrikken. Wat een
verrassing! Ontzettend leuk en dankbaar dat
de betrokkenheid van onze ouders zo groot
was. Super! We kwamen rond 00.15 terug op de
camping. Na een heerlijk broodje knakworst was
het tijd om te slapen. Jaaaaa, dat ging dit keer vrij
gemakkelijk! Wat waren we moe en wat wilden
we graag slapen! Uitgeteld.

Op deze dag stonden ook de Zeeuwse
schoolvoetbalkampioenschappen op het
programma. Acht van
onze kinderen wilden
deze kampioenschappen
natuurlijk niet missen
en gingen maar wat
graag voor het Zeeuwse
kampioenschap! Onder
leiding van Michel
Geluk werd er in de ochtend nog getraind op de
camping, waarna onze jongens rond 12.00 uur
vertrokken richting Bruinisse. Na twee mooie
overwinningen werd de laatste poulewedstrijd
helaas verloren. Onze jongens zijn uiteindelijk
4de van Zeeland geworden. Een knappe prestatie
met een speciaal bedankje voor alle ouders die
deze dag helemaal naar Bruinisse zijn gereden,
onze twee gastspelers Trysten en Adriano uit
groep 7 en natuurlijk onze trainer en begeleider
Michel Geluk.

De laatste dag was het voor ons allemaal
aanpoten. We ruimden de tenten op en fietsten
rond 12.00 uur naar Veere. In verschillende
groepjes werd er door Veere gewandeld, iets
lekkers gegeten en soms zelfs iets gekocht. Rond
13.30 uur vertrokken we weer richting school.
Om 14.45 kwamen we aan op school en konden
we onze ouders weer in de armen vallen!

Complimenten voor onze kinderen. Wat was het
leuk en gezellig, wat zat de sfeer er goed in, wat
werd er leuk meegedaan met alle activiteiten en
wat ging het fietsen goed. Nogmaals dank voor
alle ouders die ons hebben geholpen, dit was
echt heel fijn!!!

Wij kijken allemaal terug op een gezellig kamp
waarin we mooie herinneren met elkaar hebben
gemaakt. Op vrijdag waren we vrij en konden we
gelukkig lekker uitslapen!

De juffen en meesters van groep 8

STUDENTEN HZ

lopen stage op Kompas

V.L.N.R.: Thomas, Elgin, Sem en Stijn

Hallo! Wij zijn eerstejaars studenten van de Hboopleiding Sportkunde aan de HZ Vlissingen. Sinds
kort lopen wij op iedere dinsdag en vrijdag stage.
Op de dinsdag bieden wij een helpende hand bij
de sportactiviteiten. Elke vrijdag organiseren wij
zelf sportactiviteiten voor in de pauze, én is er
een mogelijkheid tot naschoolse sportactiviteiten
die van 14.30-15.30 plaatsvinden op het
schoolplein bij het Kompas. Wij hopen jullie daar
te zien!
Daarnaast gaan wij een eigen sportdag
organiseren voor de leerlingen van groep 3
t/m 8. Deze zal plaatsvinden op 17 juni, bij de
sportvelden van KV Fortis. Verdere info zal
volgen.

IEP EINDTOETS
groepen 8

Op woensdag 20 en donderdag 21 april maakten
de leerlingen uit groep 8 de IEP eindtoets.
De IEP eindtoets is een
papieren toets die de
verplichte onderdelen
lezen, taalverzorging
en rekenen meet.
Met een mooie en
frisse opmaak, leuke
teksten en heldere vragen werd dit voor de
kinderen zo “leuk en aantrekkelijk” mogelijk
gemaakt. Op deze manier konden ze echt laten
zien op welk niveau ze staan. De vragen liepen
op in moeilijkheidsgraad. Zo ervaarde iedere
leerling een succesvol gevoel en kreeg ieder kind
bij iedere vraag een eerlijke kans om te laten
zien wat hij/zij kon. De inzet en concentratie was
super! Knap dat ze dit allen konden opbrengen zo
net voor de meivakantie. Complimenten!

FIETSEXAMEN
GROEP 7
Maandag 31 mei was het
jaarlijkse fietsexamen voor
groep 7. Nadat de fietsen waren
gecheckt en alle kinderen een
hesje hadden gekregen met
een nummer, konden we van
start. Met steeds een kleine
minuut ertussen, vertrokken
de kinderen om de beurt om
de ingestudeerde route door Oost-Souburg te
fietsen. Onderweg gebruikten ze alle tips en
lessen die ze tijdens verkeer hebben gehad
zoals: voorrang geven, hand
uitsteken en goed kijken.
‘s Middags kregen juf
Lisanne en meester Arno de
verlossende boodschap: alle
kinderen zijn geslaagd voor het
praktijkexamen. Nogmaals van
harte gefeliciteerd!

Groep 7

MET ANDRÉ KUIPERS
DE RUIMTE IN!

Maandag 31 mei kwam de Spacebuzz bij het
Kompas.De SpaceBuzz is een ruim vijftien meter
lang raket-voertuig voorzien van de nieuwste
virtual reality. Aan boord reizen kinderen naar de
ruimte, waar ze de aarde zien door de ogen van
een astronaut. André Kuipers vertelde tijdens de
reis wat de kinderen konden zien en waarom we zo
zuinig moeten zijn op onze aarde. De reacties van
de kinderen na afloop van de reis waren dan ook
zeer positief!

