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Wat een mooi weer hebben we in de afgelopen tijd 

gehad. Lekkere temperaturen en vooral heel veel zon. 

De groepen 1-2 zijn op 8 juni op schoolreis geweest 

naar Mini Mundi. Helaas was het erg slecht weer. 

Desondanks hebben de kinderen wel enorm 

genoten en hebben zij een onvergetelijke dag 

gehad. 

Na de sportdagen in mei hebben de groepen 5 

t/m 8 op 17 juni nog een keer uitgebreid kunnen 

sporten, dit keer georganiseerd door studenten 

vanuit HZ. Onder stralende weersomstandigheden 

hebben alle kinderen kunnen genieten van hele 

leuke (sportieve) activiteiten.

Tot slot zijn de kinderen uit de groepen 8 al druk 

bezig met het instuderen van de afscheidsmusical 

die in de Schouwburg te Middelburg opgevoerd zal 

worden. Natuurlijk kijken we daar al naar uit, want 

dit belooft een groot spektakel te gaan worden.

Ook de andere groepen hebben nog een boel 

leuke vooruitzichten in het verschiet, zoals de 

alternatieve schoolreisjes naar bijv. het strand en 

Souburgse speeltuin.

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

ALGEMEEN



Sinds schooljaar 2020-2021 werken wij met de 

nieuwe rekenmethode Pluspunt 4. De groepen 3 

en 4 werken hierbij volledig op papier en daarnaast 

oefenen de leerlingen af en toe met software op 

hun Chromebook. Dit werkt voor deze groepen 

heel fijn.

In de groepen 5 tot en met 8 hadden we gekozen 

voor het volledig digitaal werken met Pluspunt.

Vanaf schooljaar 2022-2023 gaan we in groep 5 tot 

en met 8 over op een tussenvorm en dat betekent 

dat we hybride, dus zowel op papier als digitaal, 

gaan werken met Pluspunt. Bij deze tussenvorm 

start je de les met instructie op het digibord en 

werken de kinderen in het werkboek. In het tweede 

gedeelte van de les werken de kinderen op hun 

Chromebook aan de eigen taken op niveau en 

volgt de leerkracht de werkzaamheden via het 

dashboard.

Hybride werken leent zich beter om zicht te houden 

op hoe de leerlingen de opgaven maken, je kunt 

gemakkelijker even op de rem trappen, je kunt 

leerlingen minder laten maken of nog eens even 

samen bespreken hoe de sommen zijn gemaakt. 

Het inoefenen en automatiseren gebeurt juist wel 

digitaal, zodat iedere leerling dit op zijn/haar eigen 

niveau kan doen. Met deze stap verwachten wij de 

kwaliteit van ons rekenonderwijs te verhogen.

HYBRIDE WERKEN 
volgend schooljaar



NIEUW 
SPEELMATERIAAL

Er is nieuw buitenspeelmateriaal voor de 

kleuters binnengekomen, waaronder een…”echt” 

tankstation! Toen het station geïnstalleerd was 

stond er meteen een heuse file. De benzine zal wel 

goedkoop zijn geweest!!! Verder hebben we heel 

veel nieuwe fietsen en karren.De kleuters kunnen 

hier weer heerlijk mee spelen!



De groepsindeling voor 

volgend schooljaar heeft u 

inmiddels mogen ontvangen.

Daarnaast hebben we u eerder 

al geïnformeerd over de komst 

van de nieuwe leerkrachten in de personen van 

juf Elsa en juf Fleur.

Daarnaast komen ook de onderwijsassistenten 

juf Sharon en meester Ole ons team 

versterken. De laatste 2 volgen momenteel ook 

de pabo en zullen naast hun werkzaamheden 

ook stage gaan lopen op Het Kompas en of 

andere scholen. Daarnaast zal ook juf Thirza 

als lio-student (4e jaars pabo) haar opwachting 

op Het Kompas gaan maken. Zij zal drie dagen 

per week ingezet worden, deels naast meester 

Jarco en deels ook geheel zelfstandig.

Tot slot kan ik u nog meedelen dat juf Lisanne 

en juf Kimberley zwanger zijn. Wat een 

geweldig nieuws voor onze beide collega’s zo 

vlak voor de zomervakantie. Het gaat heel goed 

met beide juffen en zij zullen vanaf oktober 

(Lisanne) en begin december (Kimberley) 

zwangerschapsverlof op gaan nemen. We 

hebben al goed nagedacht over de vervanging 

van deze 2 leerkrachten en zullen daar t.z.t. op 

terugkomen.

FORMATIE EN 
ZWANGERSCHAPPEN



Na heel veel jaren, zullen we aan het eind van dit 

schooljaar moeten stoppen met het spoelen met 

fluor. De laatste jaren konden leerlingen (groep 

3-8) hierop inschrijven en de belangstelling 

daarvoor is altijd heel erg groot geweest. Helaas 

blijkt het voor individuele scholen niet meer 

mogelijk te zijn om aan fluoride te komen en 

daarmee hebben we besloten om er m.i.v. 

het nieuwe schooljaar mee te gaan stoppen. 

Een speciaal woord van dank zijn we nog wel 

verschuldigd aan Manon Spruijt. Zij heeft dit in 

de afgelopen jaren altijd heel goed georganiseerd 

voor onze school. Manon, bedankt!

FLUOR STOPT M.I.V. 
NIEUW SCHOOLJAAR



Herfstvakantie: 
Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2022

Kerstvakantie: 
Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie: 
Maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023

Goede Vrijdag: 
Vrijdag 7 april 2023

2e paasdag: 
Maandag 10 april 2023

Meivakantie: 
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaart: 
Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023

2e Pinksterdag: 
Maandag 29 mei 2023

Zomervakantie: 
Maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023

VAKANTIEROOSTER 
SCHOOLJAAR 

2022-2023 



Studiedag 
vrijdag 7 oktober

Studiedag 

maandag 5 december

Vrije middag 
voor de kerst vanaf 12.00 uur

Studiedag 
donderdag 16 maart

Studiedag Onze Wijs 
woensdag 17 mei

Studiedag 
dinsdag 30 mei

Studiedag 
maandag 26 juni

Lesvrije dag 
(taakdag) 
vrijdag 14 juli

OVERZICHT 
STUDIEDAGEN 

2022-2023



We kunnen weer terugkijken op een leerzame 

studiedag wat betreft dinsdag 7 juni. 

De bovenbouw (gr. 4-8) is ’s morgens aan de 

slag gegaan met begrijpend lezen. De groepen 

3 en 4 zijn aan de slag gegaan met technisch 

lezen en LIST-afspraken en de groepen 1-2 

zijn verder gegaan met een beredeneerd 

aanbod voor kleuters. ’s Middags zijn we met 

het hele team aan de slag gegaan met meer- 

en hoogbegaafdheid. We hebben daarbij met 

name gekeken hoe we daar in verschillende 

situaties mee om moeten gaan en wat we de 

kinderen die hiermee te maken hebben, (nog 

meer) kunnen bieden.

STUDIEDAG 7 JUNI 



AUDIT OP HET 
KOMPAS

Eerder hebben we u al op de hoogte gebracht van 

de audit die op 1- en 2 juni op Het Kompas heeft 

plaatsgevonden. Ik heb u toen gemeld waar deze 

audits voor zijn bedoeld en hoe één en ander 

wordt georganiseerd vanuit onze Stichting. Deze 

audits richten zich met name op wat een school 

zelf doet aan kwaliteitszorg en hoe zij zichzelf 

kunnen verbeteren.

De auditcommissie kwam tot de volgende 

(voorlopige) conclusies:

• Een school met een goed klimaat. In de ochtend 

gestructureerde lessen (EDI) waarbij de 

leerkracht in de regie is. In de middag ruimte 

voor onderzoekend leren waarbij de kinderen 

meer de regie in handen hebben

• Resultaten goed in beeld en op orde

• Duidelijk en gedragen beleid. Stabiele school die zich 

wilt verder wil ontwikkelen op de ingeslagen weg

• Betrokken en gemotiveerde groep leerkrachten 

en onderwijsondersteunend personeel

We waren erg blij met deze (voorlopige) conclusies 

en willen er met elkaar voor zorgen om één en 

ander verder uit te bouwen (waar mogelijk). 

Voor nu is het even wachten op het definitieve 

rapport (incl. conclusies en aanbevelingen). De 

aanbevelingen die uit het rapport naar voren 

zullen komen, pakken we (waar mogelijk) op in 

het volgende schooljaar. Zodra dat rapport er is, 

zullen wij dit een plek geven op de website, zodat 

u dit nog eens rustig door kunt lezen.



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 20 juli 

(extra inloop voor zomervakantie)

Inloop groep 6-8 (vanaf 8.00 uur) 

Woensdag 13 juli

Woensdag 20 juli  

(groep 6-7, betreft extra 

inloop voor 

zomervakantie)

Met vriendelijke groet, namens het team van 

Het Kompas,

Joost Luteijn

Belangrijke data



ZOMER
FEEST

Aan het begin van de week heeft u via uw zoon/

dochter de uitnodiging ontvangen voor de 

vossenjacht op donderdag 14 juli. 

U kunt starten tussen 16.00 en 18.00 uur vanaf 

het voorplein van school, waar u eerst de 

deelnamekaart ophaalt. Aan de deelnamekaarten 

zit een lootje, waarmee kleine prijsjes te winnen 

zijn. Tot 19.00 uur staan de vossen op hun plek. 

Wanneer u de deelnamekaart mét uw antwoord 

in de speeltuin inlevert, maakt u kans op 1 van de 

3 mooie prijzen!

In de speeltuin staan diverse foodtrucks 

(Mep4you, De 2 sneetjes, Pinkie Pie en Case4ice) 

en draait DJ Oostboys toffe 

muziek. Natuurlijk mag er 

ook nog even lekker gespeeld 

worden. Om 20.00 uur is het 

feest dan echt afgelopen.

Tot slot willen wij u vragen zélf 

een potlood of een pen mee te 

nemen. 

Wij wensen u een heel fijn 

zomerfeest toe!



SCHOOLREIS 
KLEUTERS

Woensdag 8 juli gingen de kleuters op schoolreis 

naar Mini Mundi.

Alle weken daarvoor was het prachtig weer. 

Helaas niet op deze dag. 

Maar dat mocht de pret niet drukken want 

gelukkig kun je in dit speelparadijs heerlijk binnen 

spelen! Een hele ochtend hebben de kinderen 

zich prima vermaakt,

aten chips en een ijsje. Aan het eind van de 

ochtend zijn alle juffen en begeleiders heel blij 

dat iedereen weer zonder kleerscheuren bij papa 

of mama afgeleverd kon worden! 



BEZOEK 
ZEUUWS MUZEUM

De afgelopen weken hebben de groepen 6 veel 

geleerd over Zeeuwse klederdracht. Begin juni 

hebben we een gastles gehad van het Zeeuws 

Museum. Tijdens de gastles hebben we al veel 

gezien en gehoord over klederdracht. Helemaal 

leuk is dat we 22 juni met de groepen 6 een 

bezoek hebben gebracht aan het museum. 

Daar hebben we nog meer klederdracht kunnen 

bewonderen. We hebben ook een gigantisch, 

met de hand gemaakt, wandtapijt gezien waarop 

de oorlog uit 1472 in Zeeland te zien is. Daarbij 

hebben we een spannende vertelling gehoord.

Zoals u kunt lezen, was het een prachtige dag!



HZ
SPORTKUNDE

Afgelopen periode hebben de HZ Sportkunde 

studenten ons enorm geholpen tijdens de 

overblijf. Er werden spelletjes gespeeld met 

de kinderen, ze ondersteunden de PauzeSport 

begeleiders bij de basketbal en daarnaast 

organiseerden ze een sportieve afsluitdag voor 

de kinderen. Precies die dag was het enorm 

warm. Water werd extra ingeslagen bij de Jumbo 

en de appel was erg welkom!  Jongens, via deze 

weg nogmaals, bedankt voor jullie sportieve 

houding en inzet! 

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



NIEUWS
vanuit de ouderraad

Hoi allemaal, namens de 

ouderraad wil ik graag alle 

ouders die de vrijwillige 

bijdrage hebben betaald 

dit jaar bedanken. Dankzij 

jullie bijdrage hebben we 

weer hele leuke activiteiten kunnen uitvoeren het 

afgelopen jaar.

Helaas hebben we door Corona niet alle activiteiten 

door kunnen laten gaan zoals ‘normaal’ en hebben 

we veel op het laatste moment nog moeten 

wijzigen maar wij als ouderraad kijken terug op een 

geweldig jaar waar we gelukkig ook veel konden 

betekenen voor de kinderen, want daar doen we 

het tenslotte voor.

We trapten het schooljaar af met 

Sinterklaas. Dat houd in dat we in 

september/oktober al beginnen met 

vergaderingen, nadenken over de 

cadeaus ,het snoepgoed, welke avonden 

gaan we inpakken en welke avond 

kunnen we de school versieren..

We waren erg blij dat we weer “een 

Sinterklaas” met “een Piet” in de 

“gymzaal” mochten ontvangen. 

Daarnaast hebben we bijna alle 

kindjes die thuis zaten verrast met 

een flitsbezoekje van de Sint! Een hele 

onderneming maar we doen het graag 

voor al die blije gezichtjes. De piet had lekkere 

pepernootjes mee en de Sint had 

voor alle kindjes een leuk cadeautje. 

Natuurlijk wordt alle versiering ook 

weer opgeruimd.

Kerst was het volgende feest waar we ons op 

konden gaan voorbereiden. Dit jaar wilden we 

toch weer de grote boom doen, want dat kleedt 

toch net wat leuker aan. Waar in voorgaande jaren 

Kerst altijd een spektakel was hebben we het dit 

jaar wat moeten aanpassen. We moesten het een 

week naar voren zetten en ’s ochtends ipv eind van 

de middag/avond. Het was weer een hoop geregel 

maar gelukkig hebben de kinderen er weer van 

genoten. 

Daarna hadden we een extra lange kerstvakantie. 

Voor ons als ouderraad starten we dan al met de 

boodschappen voor de nieuwjaarsborrel. Op de 

eerste maandag van het nieuwe jaar proosten we 

met een feestelijk glaasje en een leuk hapje erbij.

Zo net voor de meivakantie hebben we altijd 

een drukke periode.. Projectavond, Pasen en 

koningsspelen en op de achtergrond zijn we dan al 

bezig met de Avond4daagse. 4 commissies waar we 

onze handen uit de mouwen steken. 

Projectavond was een hoop geregel in 

een kort tijdsbestek want eerst zouden 

er nog geen ouders bij mogen zijn. Het 

is in ieder geval een top middag/avond 

geworden en het grappige was dat de 

winnaar van de droppot niet eens drop 

lustte en dit heeft gedeeld met een hoop kindjes 

van school.

Daarna de school versierd voor Pasen en daarvoor 

heeft de ouderraad weer de boodschappen 

geregeld, gezorgd dat er brood werd gesmeerd 

voor de onderbouw klassen, dat iedereen 

nog wat paaseitjes heeft gekregen en dat er 

palmpaasstokken waren voor tijdens de opening 

met het paaskoor.

Na Pasen waren daar de koningsspelen. Hiervoor 

schrijft de school ons in voor het koningsdagontbijt 

en hier is door verschillende partijen nog een 

aanvulling op gedaan. Het was een fantastische dag.  

Leuke spellen waren georganiseerd; De kleuters op 

school en vanaf groep 3 op de korfbalvelden.

Toen tijd voor de meivakantie en ondertussen 

waren wij druk bezig met de boodschappen, de 

organisatie en de medailles voor de Avond4daagse. 

Na 2 jaar de thuiseditie hebben we nu een pilot 

gedaan met wat nieuwe ideëen (bv de betaling via 

murlen).

We hebben als school en ouderraad geprobeerd 

om zowel de gezonde school naar voren te laten 

komen maar op zijn tijd een snoepje moet ook 

kunnen toch? 

Het laatste project wat nu op de planning staat is 

het eindfeest. Hier zijn we vanaf april al druk mee 

bezig. Wij hebben er ontzettend veel zin in!!

Vanaf volgend schooljaar hopen we weer dat jullie 

de vrijwillige eigen bijdrage willen betalen zodat 

we er weer een super leuk en fijn schooljaar van 

kunnen maken!

Mochten jullie vragen en of suggesties hebben 

stuur dan zeker een e-mail naar orhetkompas@

onzewijs.nl dan kunnen wij kijken of dit mogelijk is.

Wij zullen volgend schooljaar ons als team 

van de ouderraad wat meer laten horen in de 

kompaswijzer en ons ook voorstellen..

Met vrolijke groetjes,

Namens de Ouderraad het Kompas 

Sharon


