Kompaswijzer
21 juli 2022

Afscheid groep 8

In deze nieuwsbrief:
>

Afscheid groep 8

>

Ouder(s)/verzorger(s) bedankt

>

Parro en privacy

>

Voorstellen nieuwe collega’s

>

En nog veel meer...

ALGEMEEN

De laatste schoolweek is inmiddels aangebroken
of…is al bijna afgelopen als u deze infobrief hebt
ontvangen.
Het eind van het schooljaar was er één met een
tropisch tintje.
De resultaten van de kinderen zijn inmiddels bekeken
en geanalyseerd. Wat mooi om te zien dat kinderen
gedurende het schooljaar weer zo’n groei hebben
doorgemaakt, ieder op zijn of haar eigen wijze en
dat na twee jaren waarbij de kinderen een aantal
lesweken hebben gemist i.v.m. corona.
Rapporten zijn meegegeven en de oudergesprekken
hebben (indien nodig) plaatsgehad. De kinderen
weten inmiddels bij welke leerkracht ze volgend
schooljaar terechtkomen.
We kunnen dus aan het eind van deze week met een
goed gevoel de deuren gaan sluiten.
Met elkaar (team, kinderen en ouders) kunnen we
terugkijken op wederom een heel bijzonder jaar.

Wederom een jaar van samen leren, samen spelen,
samen ontwikkelen en samen delen.
We kijken ook weer terug op een jaar waarin
er wederom gedurende een aantal weken
thuisonderwijs verzorgd moest worden.
Een jaar ook waar we gelukkig weer bijzondere uitjes,
excursies e.d. konden organiseren.

Nu kijken we ook al weer naar de toekomst. Er staat
namelijk ook in het schooljaar 2022-2023 weer
heel wat te gebeuren op Het Kompas. In de nieuwe
schoolgids kunt u daar veel meer over lezen.
Ook zullen we u natuurlijk via deze nieuwsbrief en
middels de info-avonden in september uitgebreid
informeren over allerlei (nieuwe) ontwikkelingen.

Het team van Het Kompas wenst alle kinderen en
ouders een hele fijne vakantie toe en…blijf gezond!

GROEP 8

neemt afscheid

De leerlingen uit groep 8 wensen we natuurlijk heel
veel succes toe op hun nieuwe school.
We hebben in deze laatste periode uitgebreid
stilgestaan bij het afscheid.
Tijdens de afscheidsavonden in de Schouwburg
te Middelburg hebben de leerlingen hun
afscheidsmusical Jungle Beat opgevoerd. Jungle
Beat is een hilarisch verhaal over het vinden van je
passie en je dromen najagen. Met vrolijke liedjes,
kleurrijke karakters en heerlijke humor.
Wat was het geweldig en wat hebben we er met z’n
allen ontzettend van genoten. Daarna een woordje
van hun meester en juf. Een lach en een traan
horen daar natuurlijk bij. Daarna was het dan tijd
voor het definitieve afscheid van de basisschool. De
kinderen vertrekken als oudsten van Het Kompas
om daarna weer als jongste leerlingen te starten
in hun nieuwe brugklas. Succes. We hopen (en
verwachten) dat wij
hier in ieder geval
een goede basis
hebben gelegd voor
de verdere toekomst
van deze leerlingen
en wensen hen het
allerbeste toe en we
hopen dat zij vooral
hun dromen zullen
blijven najagen.

OUDER(S) / VERZORGER(S)

BEDANKT !

Ook in het afgelopen jaar hebben we weer
veelvuldig gebruik mogen maken van de inzet van
ouders.
Geweldig en bedankt daarvoor!
Komend jaar hopen we ook weer een beroep te
kunnen doen op al die andere ouders waarvan we
in het verleden ook gebruik hebben gemaakt want
we hebben u…heel hard nodig!
Geweldig dat u altijd bereid bent te helpen, want
daardoor kunnen we zoveel meer bieden als
school.

VAKANTIEROOSTER, SCHOOLGIDS EN JAARPLANNING

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u op
de eerste schooldag wederom de nieuwe
schoolgids. Om u toch een beetje tegemoet
te komen, staat deze nieuwe schoolgids
inmiddels online.
Ga daarvoor naar:
https://hetkompas.onzewijs.nl/voor-ouders/
schoolgids
Ook de nieuwe jaarplanning (incl. studiedagen
e.d.) kunt u zeer binnenkort op onze website
terugvinden. We zullen in deze jaarplanning
ook de inloopmomenten aangeven, zodat
u weet wanneer u welkom bent in de
verschillende groepen.
Overigens staat het vakantierooster 2022-2023
al enige tijd op onze website.

PARRO EN PRIVACY:
Voorkeuren registreren en inzien

U kunt als Ouder(s) via
Parro (weer) uw privacyvoorkeuren aangeven,
waarna dit automatisch
geregistreerd wordt in het
schooladministratiesysteem
ParnasSys. Leerkrachten
kunnen vervolgens de privacyvoorkeuren inzien in dit systeem, bijvoorbeeld bij
het plaatsen en/of delen van een foto.
Afgelopen schooljaar zijn er twee privacyvoorkeuren bij gekomen: één voor Facebook
en één voor Instagram. Wilt u hier kritisch naar
kijken en hiervoor uw voorkeur aanvinken of
juist uitgevinkt laten? U kunt ons vinden op
Facebook of Instagram door ‘Het Kompas’ in te
typen. De links naar beide social media accounts
zullen ook op de website een plekje krijgen. Bij
veel leerlingen zien wij echter nog bij meerdere
voorkeuren ‘onbekend’ staan. Wij moeten dit
lezen als ‘geen toestemming verleend’. Wilt u dus
nog eens goed kijken wat u akkoord vindt en wat
niet? Als wij ‘nee’ of ‘ja’ lezen is dat voor ons het
duidelijkst en weten de leerkrachten waar ze aan
toe zijn bij het verschaffen van bijvoorbeeld foto’s
voor website of FB.

Voor verdere uitleg en demonstratie over het
instellen van voorkeuren, zie: https://parnassys.
zendesk.com/hc/nl/articles/360015586034
Via deze link komt u bij een filmpje waarin ze stap
voor stap aan u uitleggen hoe u uw voorkeuren
moet instellen. Vanaf de eerste schooldag zullen
de privacyvoorkeuren weer voor enkele weken
worden opengezet zodat u uw voorkeuren goed
kunt aangeven of aanpassen. Wij vragen u om dit
voor 1 oktober in te stellen.

NIEUWE KOMPASSERS
juli, augustus en september

Juli
Jaïr

1/2a

Valentino

1/2b

Augustus
Kingsley

1/2e

Luciani		8b
September
Jazz

1/2a

Kinaiyra

1/2a

Elena

1/2b

Quinten

1/2c

Danté

1/2d

Eva

1/2e

Esmée

3a

Finn

3b

Joost

5b

Yousra

6a

Faye-Jasmijn

6b

Max

7a

Oktober
Sarayah

1/2d

Mick

1/2e

Lieve Kompaskinderen, we wensen jullie een
geweldige tijd toe op Het Kompas!

SCHOOL VERLATERS
Deze leerlingen gaan naar een andere school.
We wensen deze kinderen heel veel succes toe
op hun nieuwe school!
Feline

1/2E

Nilaya

1/2D

Shannon

3B

Jaylin

4B		

NASCHOOLS AANBOD

2022-2023

Ook in het nieuwe schooljaar zullen wij als
school weer zorgen voor een gevarieerd
naschools aanbod. We kunnen u al melden
dat we in ieder geval weer vele verschillende
activiteiten aan zullen bieden. Denk daarbij aan
een vreemde taal (waarschijnlijk Frans), muziek,
techniek, kunst, typen, sport. We zullen hier
in de eerste Kompaswijzer van het volgende
schooljaar uitgebreid op terugkomen.

BELANGRIJKE DATA

voor de komende periode O.V.B.:

22 juli
Eerste vakantiedag
(alle kinderen zijn
vrij)

5 september
Eerste schooldag

7 september
Inloop groep 3-5 vanaf 8.00 uur

19 september
Info-avond groep 1-3

20 september
Info-avond groep 4-6

21 september
Inloop groep 6-8 vanaf 8.00 uur

22 september
Info-avond groep 7-8

7 oktober
Studiedag (alle kinderen zijn vrij)

Met vriendelijke groet, namens het team van Het
Kompas,
Joost Luteijn

ZOMERFEEST

Wat een fantastisch zomerfeest hebben we
gehad! De kinderen hebben tijdens hun tocht
veel kleurrijke vossen gespot. Na het speurwerk
moest er nog even gepuzzeld worden, waarna
het woord “regenboogvis” gevonden werd. Uit
alle goede antwoorden zijn
er 3 winnaars getrokken, die
inmiddels door meester Joost in
het zonnetje zijn gezet. Na hun
jacht op de vossen hebben de
kinderen nog heerlijk kunnen
spelen in de speeltuin, waar ook
diverse foodtrucks stonden om
wat lekkers te kunnen kopen.
Helaas was Ice4you op het laatste moment
verhinderd, maar kon hun plek ingenomen
worden door de “Ijsfiets” uit Koudekerke,
waardoor er toch nog een heerlijk ijsje gegeten
kon worden. Wij hebben genoten van deze
feestelijke afsluiting van dit schooljaar, hopelijk u
ook!

CIRCUS BOLO

op bezoek op Het Kompas

Op vrijdag 8 juli heeft clown Bolo (circus Bolo) de
groepen 3-6 bezocht.
Bolo heeft een denderende circus show gegeven!
Bolo liet zien hoe je op een bal kan lopen, hoe
moeilijk het is om op een fiets met 1 wiel te
fietsen, en hoe gaaf het is om een diabolo en
zelfs twee stuks in de lucht te houden. Bolo
ging daarnaast ook nog eens goochelen. In
de show stonden de kinderen centraal, er
werd geïmproviseerd en gelachen onder het
motto niets moet, alles mag. Het weer werkte
fantastisch mee en de tijd vloog om.

BOEKEN VOOR ONZE
BIBLIOTHEEK

Afgelopen schooljaar hebben jullie kunnen
sparen voor onze schoolbibliotheek. Bij de
aankoop van een kinderboek tijdens de
kinderboekenweek konden jullie het bonnetje
inleveren op het Kompas. Doordat jullie goed
gespaard hebben konden wij nieuwe boeken
kopen t.w.v. 117,05. We hopen dat wij volgend
schooljaar weer op jullie enthousiasme kunnen
rekenen en voor een nog hoger bedrag nieuwe
boeken kunnen aanschaffen.
Hartelijk dank!

NIEUWE COLLEGA’S
stellen zich aan u voor
Mijn naam is Sharon
Roelse, een 24-jarige
geboren en getogen
Vlissinger.
Momenteel loop ik nog
stage in groep 8a bij
meester Jarco, maar volgend jaar komt hier voor
mij een andere rol bij.
Volgend jaar zal ik naast mijn stage vanuit de
deeltijd-pabo ook taken als onderwijsassistent
op mij nemen, vandaar dat ik mij graag even aan
jullie voorstel.
Komend schooljaar zal ik grotendeels gekoppeld
zijn aan groep 4a bij juf Veerle en juf Annelies.
In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met beeldende
vorming (tekenen, schilderen, fotograferen)
en muziek, maar ik houd er ook van om een
heerlijke ronde met mijn hond te lopen in het bos
of mezelf te verliezen in een goed boek.
Veel van mijn creatieve kwaliteiten probeer ik in
te zetten in mijn lessen, dus ik kijk alweer enorm
uit naar mijn nieuwe klas volgend schooljaar!
Sharon Roelse

Hallo allemaal,
Ik ben Ole Schoe, 23 jaar en
ik woon in Oost-Souburg.
Volgend schooljaar kom ik
op de donderdag en vrijdag
werken op het Kompas als
onderwijsassistent. Misschien
kennen jullie mij al, want dit jaar heb ik op het
Kompas mijn pabo stage gedaan in groep 8a en
groep 4a.
Verder zit ik op korfbal bij Fortis en speel ik in het
2e. Ik vind het ook leuk om voetbal, basketbal en
formule 1 te kijken!
Ik heb heel veel zin om volgend jaar weer aan de
slag te gaan op het Kompas!
Allemaal alvast een fijne vakantie en tot volgend
schooljaar!

Hallo ouder(s), verzorger(s) en
kinderen van het Kompas,
Mijn naam is Elsa Bezuijen en
sinds januari 2022 werk ik op
het Kompas. Het afgelopen
schooljaar gaf ik op donderdag
en vrijdag les in groep 8b.
Na de zomervakantie ben ik, samen met Patricia
Sonke, de juf van groep 7b. Mijn werkdagen
blijven op donderdag en vrijdag. Maar om de
week zal ik ook op maandag aanwezig zijn. Ik heb
er erg veel zin in om er samen met de kinderen
van deze groep een fijn, gezellig en leerzaam
schooljaar van te maken.
Naast mijn werk als juf, ben ik mama van 2
kinderen (Puck van 7 en Teun van 4) en vrouw
van Elbert. Ik woon (net als meester Joost) in het
mooie Kapelle. Ik houd erg van muziek en ben
dirigent van een gospelkoor. Ook treed ik zelf
regelmatig op. Verder houd ik van de natuur,
koken & bakken, actief & creatief bezig zijn en
motorrijden. Op vrijdag kom ik dan ook altijd op
de motor naar het Kompas.
Mocht u nog meer over mij willen weten, dan
bent u van harte welkom om me dat een keer
persoonlijk te komen vragen. Voor nu wens ik
jullie allemaal een fijne zomervakantie!

Beste ouders/ verzorgers,
Graag stel ik mij aan u voor. Ik
ben (juf) Fleur, 23 jaar oud en
woonachtig in Middelburg.
Misschien kent u mij nog van
gezicht, omdat ik de laatste 1,5
jaar stage heb mogen lopen op Het Kompas in
groep 4, 6 en 1/2. Deze zomer studeer ik af aan
de pabo en zal ik na de zomervakantie starten in
groep 1/2E van Het Kompas.
Het werken met de kinderen geeft mij veel
energie. U zal mij dan ook altijd enthousiast
voor de klas zien staan. Ik kijk er enorm naar
uit om aan de slag te gaan in het nieuwe
schooljaar, maar nu eerst voor iedereen een fijne
zomervakantie met veel zon, avontuur en plezier!

Mijn naam is Thirza Janse, 20
jaar oud en volgend schooljaar
ben ik twee dagen per week
in groep 8a te vinden. Hier zal
ik op de maandag en dinsdag
mijn LIO stage lopen. Ik zit
dan in het laatste jaar van mijn opleiding, de
pabo. Ik heb afgelopen schooljaar al in groep 5a
een halfjaar stage mogen lopen. Na 4 maanden
stage/wonen op Curaçao ben ik weer terug op
het Kompas en kijk ik ernaar uit voor de klas te
mogen staan en jullie te ontmoeten binnen de
school.
Tot dan!
Groetjes Thirza

