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Ik ben ik 
Ik ben ik, 
ik ben niet volmaakt, 
ik ben niet perfect, 
maar zo ben ik, 
ik weet wie ik ben, 
en ik weet wat ik wil, 
soms ben ik een prater, 
soms ben ik heel stil, 
om mij te leren kennen, 
moet je dit kunnen leren, 
ik ben wie ik wil zijn, 
en zo moet je mij maar accepteren!

Beste ouders, 

de eerste periode van het schooljaar sluiten we af, nu 
we bijna herfstvakantie hebben.
Met elkaar kunnen we terugkijken op fijne start van 
het schooljaar.Inmiddels hebben de leerkrachten uw 
kind(eren) al goed leren kennen. De startgesprekken 
hebben daar natuurlijk een belangrijke rol in 
gespeeld. In alle groepen vanaf groep 3 zijn deze 
gesprekken onder schooltijd gevoerd. Wij vinden het 
van groot belang dat deze gesprekken in een rustige 
setting onder schooltijd gevoerd kunnen worden, 
vandaar ook de reden dat we collega’s daar voor ‘vrij’ 
roosteren. 

We kunnen met elkaar weer terugkijken op vele 
bijzondere activiteiten in de afgelopen periode, zoals 
bijv. het schoolreisje voor de groepen 3-4. Wat was 
het leuk om weer op schoolreis te mogen gaan en…..
wat hebben onze kinderen bij ’t Klok’uus genoten. 
Verder hebben we het jaarlijkse korfbaltoernooi 
achter de rug. Wat was het weer een leuk en goed 
sportief toernooi en wat was het mooi dat één van 
de  Kompasteams uit groep 5-6 de eerste prijs in de 
wacht wist te slepen. Geweldig! Ook was daar de 
start van de kinderpostzegelactie (groep 7) en wat 
hebben onze kinderen veel verkocht. Natuurlijk was 
er ook nog de nationale kraanwaterdag waarbij alle 
leerlingen een Kompasbidon hebben ontvangen.
De Kinderboekenweek hebben we vorige week 
vrijdag 14 oktober met een filmmiddag afgesloten
en daar hoorde natuurlijk een lekkere traktatie bij.
Tot slot was daar natuurlijk afgelopen vrijdag de 
disco. Onze ouderraad had dit weer ontzettend 
goed georganiseerd. Wat was de animo groot en wat 
hebben de kinderen genoten.

Natuurlijk is er de 
afgelopen weken 
nog veel meer 
gebeurd op onze 
school. 
Via parro en mail 
hebben we u 
hiervan in de meeste 
gevallen al op de 
hoogte gebracht. 

U lees het goed; op Het Kompas is het nooit saai. 

ALGEMEEN



Op vrijdag 7 oktober hebben 

we als team onze eerste 

studiedag gehad.

Na een gezamenlijke opening 

gingen de onderbouw en 

midden-bovenbouw uit elkaar.

In de onderbouw gingen de leerkrachten aan 

de slag met een nieuw thema en in relatie 

tot KIJK. KIJK is het programma waarmee 

we de kinderen volgen. Met dit programma 

zijn we inmiddels bekend. Waar we het nu 

over hebben gehad, betreft met name het 

(beredeneerde) aanbod wat we de kinderen 

dagelijks voorschotelen. Wat hebben kinderen 

nodig, wat hebben wij als leerkrachten nodig en 

hoe bieden we één en ander aan.

In de midden- en bovenbouw zijn we uitgebreid 

aan de slag gegaan met begrijpend lezen en 

alles wat daarbij komt kijken. Ook hebben we 

stilgestaan bij het geven van de juiste instructie 

aan kinderen als het gaat om begrijpend 

lezen. Verder hebben we met het gehele team 

voorlichting gehad over goed schrijfonderwijs 

en hebben we met elkaar stil gestaan over het 

op de juiste wijze beschrijven van de extra zorg 

aan leerlingen.

Al met al kunnen we met 

elkaar weer terugkijken 

op een hele leerzame 

studiedag.

STUDIEDAG 
7 oktober



INLOOP 
GROEP 3 

Zoals eerder al gemeld, zullen de kinderen uit de 

groepen 3 na de herfstvakantie zelfstandig naar 

hun lokaal lopen. In de groepen 4 t/m 8 doen 

de kinderen dit al en wij weten inmiddels dat de 

kinderen uit groep 3 dat ook prima kunnen.

De kinderen zijn vanaf dat moment (evenals de 

kinderen uit de groepen 4-8) welkom vanaf 8.10 

uur. Om uiterlijk 8.20 uur dienen ze binnen te zijn 

zodat we op tijd met de lessen kunnen beginnen.



Na de zomer kwamen er ietwat zenuwachtige 

verwachtingsvolle kinderen in groep 3. Wat 

vonden sommige kinderen het spannend, 

maar ook erg leuk. We zijn gelijk met volle 

kracht aan de slag gegaan. Zo hebben de 

kinderen inmiddels al heel veel letters 

geleerd. Deze week hebben ze zelfs al kennis 

gemaakt met de tweetekenklank: oe. De 

kinderen zien dat ze al steeds meer kunnen 

gaan lezen en dit zorgt voor een grote 

motivatie. 

Ook rekenen krijgt alle 

aandacht in groep 3. 

Zo hebben we nu een 

stap gemaakt naar het 

splitsen van getallen (beginnend sommetjes 

maken). Dit gaat al erg goed. 

De schoolreis: 
Om dit jaar gelijk goed te beginnen, hebben 

wij onze erg leuke schoolreis al gehad. Wat 

was het een leuke en gezellige dag. We 

zijn met de bus naar het Klok’uus gereden. 

Daar hebben de kinderen heerlijk samen 

gespeeld. Natuurlijk deden de juffen ook 

met alle plezier mee. Per klas mochten we 

ook een uur lasergamen. De kinderen deden 

dit erg goed en ook hier deden de juffen en 

onderwijsassistenten weer actief mee. Tussen 

de middag hebben we heerlijke frietjes 

gegeten en aan het eind kregen de kinderen 

nog een ijsje. Het was een erg geslaagde dag. 

Groetjes van de juffen 

van groep 3 

NIEUWSFLITS UIT 
GROEP 3 



AFSCHEID 
MEESTER ARIE 

Meester Arie is gestart 

op Het Kompas in 

augustus 2013 na een 

onderwijsloopbaan in Den 

Haag en Middelburg.

Vanaf dag 1 was meester Arie een “echte” 

Kompascollega.  Hij wilde meedenken en stond 

voor iedereen klaar.

Dat laatste tekent de persoon Arie 

Bouwmmeester. Of het nou ging om vragen over 

kinderen, lesmethodieken of ict, we konden altijd 

bij hem terecht.

Vraag maar even aan meester Arie, dat was iets 

wat dagelijks terugkwam op onze school, zeker als 

er weer eens een chromebook of digibord kuren 

vertoonde. Verder zullen we hem herinneren als 

een zeer veelzijdig persoon. Lesgeven, tekenen, 

ict, boeken schrijven, muziek, besturen…hij heeft 

het allemaal gedaan en ook nog eens met veel 

passie en plezier.

Meester Arie, ik kan nog veel meer over hem 

vertellen, maar dit alles geeft in een notendop al 

aan dat hij een hele bijzondere meester was. Deze 

meester willen we nogmaals bedanken voor alles 

en hem heel veel succes en bovenal gezondheid 

toewensen voor de tijd die nu gaat komen.  

Afscheid meester Arie
Vrdag 30 september
hebben we zeer uitgebreid
stilgestaan b de laatste
werkdag van meester Arie.
H werd vanmorgen (b
aankomst op school) door
alle kinderen toegezongen.
Daarna is h samen met
zn vrouw alle groepen
langsgegaan om van elke
groep uitgebreid afscheid
te nemen.



Ook in de maanden oktober en november 

mogen we weer veel nieuwe kinderen welkom 

heten op onze school. In het schema hieronder 

kunt u zien in welke groepen we deze nieuwe 

kinderen een plekje hebben gegeven:

                

Oktober

Jalèzzio     12-10   1/2a

Levi  10-10   1/2b

Kayley       10-10   1/2c

Sarayah     03-10  1/2d

Kyano        10-10  1/2d

Mick           03-10   1/2e

November

Hanna 24-11   1/2a 

Jayvion  21-11   1/2a

Noë  14-11   1/2d 

Evi  14-11   1/2d

Lieve “nieuwe” Kompassers; we wensen jullie 

allemaal een hele fijne tijd toe op onze school.

NIEUWE KOMPASSERS 
Oktober en november



Vlak voor de herfstvakantie heeft juf Lisanne 

tijdelijk afscheid genomen van onze school 

i.v.m. zwangerschapsverlof. We hopen dat ze 

lekker kan gaan genieten van haar verlof en 

verwachten haar half maart weer op school.

Juf Kimberley zal 

begin december met 

zwangerschapsverlof gaan. 

Zij zal, zoals het er nu naar 

uitziet,  na de meivakantie weer 

terugkeren op Het Kompas. Ook haar wensen 

we natuurlijk vast een heel fijn verlof toe.

Juf Angelique en juf Karlien zullen beiden extra 

gaan werken om bepaalde zaken die blijven 

liggen door deze zwangerschapsverloven, op te 

pakken. Denk hierbij aan ict en directietaken.

Verder zal meester Kees op maandag (i.p.v. juf 

Kimberley) voor groep 6a komen te staan. We 

zijn erg blij dat hij dit wil doen, zodat we geen 

beroep hoeven te doen op invallers van buiten 

de school.

Tot slot kan ik u melden dat meester Jarco 

vanaf de herfstvakantie op dinsdag voor groep 

7a zal staan om meester Arno te vervangen 

i.v.m. studieverlof. Wanneer juf Lisanne 

terugkeert van haar verlof, zal zij deze dag weer 

voor haar rekening nemen.

PERSONEEL



Eerder hebben we u gemeld dat de     

naschoolse activiteiten weer van 

start zullen gaan. 

Inmiddels zijn we gestart met een lessenserie 

Muziek, Frans en na de vakantie gaan de lessen 

techniek en Typen van start. We proberen de 

kosten van deze verschillende activiteiten zo 

laag mogelijk te houden. Natuurlijk moet er wel 

voldoende animo zijn om bepaalde activiteiten 

door te laten gaan.  In sommige gevallen 

(muziek en Frans) zijn we eerst met een 

bepaalde leeftijd aan de slag gegaan. Mocht dat 

een succes zijn, dan is er de mogelijkheid om 

deze lessen ook in andere groepen aan te gaan 

bieden. Natuurlijk houden we u van dit alles op 

de hoogte.

NASCHOOLSE 
ACTIVITEITEN 



OUDERBIJDRAGE 
2022 

De ouderraad vraagt jaarlijks aan alle ouders een 

bijdrage van € 20,00 per kind. U ontvangt hier 26 

september een brief over via de mail. Wij zouden 

graag de ouderbijdrage uiterlijk 1 december 

2022 willen ontvangen, zodat we daarmee de 

activiteiten kunnen betalen.

Als het kind na 1 januari op school komt, vragen 

wij een bijdrage van € 10,00 en als het kind

na 1 mei op school komt hoeft u geen 

ouderbijdrage meer over te maken. 

Overigens is deze bijdrage geheel vrijwillig en 

dient ter bekostiging van een aantal zaken 

die niet uit het schoolbudget betaald kunnen 

worden en die uw kind in de loop van het jaar ten 

goede komen zoals bijv. de Sinterklaasviering, 

Kerstviering, het Zomerfeest, het project etc. 

Heeft u vragen over iDEALnet dan kunt u het best 

gebruik maken van de informatiegegevens uit 

de brief die u heeft ontvangen via de mail. Heeft 

u nog andere vragen? Mail dan gerust naar juf 

Kimberley, k.sterenborg@

onzewijs.nl.

mailto:k.sterenborg@onzewijs.nl
mailto:k.sterenborg@onzewijs.nl


Dit schooljaar starten we met een nieuw 

leerlingvolgsysteem genaamd IEP. Binnen dit 

leerlingvolgsysteem volgen we kinderen o.a. 

op het gebied van leerresultaten in de vorm 

van toetsen, dit deel heet ‘hoofd’. Deze toetsen 

worden dit schooljaar afgenomen in januari/

februari en juni. Binnen IEP wordt er niet alleen 

naar leerresultaten van het kind gekeken maar 

ook op het gebied van creatief vermogen, 

talenten, leeraanpak en sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Om hier inzicht in te krijgen wordt 

er door elke leerling in de groepen 3 t/m 8 

een digitale vragenlijst ingevuld, dit deel heet 

‘hart en handen’. Deze vragenlijst wordt in de 

maand november ingevuld, natuurlijk ziet een 

vragenlijst in groep 3 er anders uit dan bijv. in 

groep 7. Om te kunnen voldoen aan de norm 

van de inspectie vullen de groepen 7 en 8 in 

januari/februari ook nog een andere vragenlijst 

in gericht op leerlingtevredenheid vanuit PO 

vensters. 

Nieuw rapport/portfolio

Op dit moment zijn we bezig met 

het ontwikkelen van een nieuw 

rapport of portfolio. Door de ontwikkelingen 

op het gebied van IEP zijn we gaan nadenken 

over ons huidige rapport en kwamen erachter 

dat deze niet meer passend zal zijn. Het is 

nog niet duidelijk of het een rapport wordt of 

een portfolio maar wel is er al meer duidelijk 

over de inhoud van de map. In de map komt 

namelijk een rapport (uitdraai methodetoetsen) 

en het IEP rapport. Het IEP rapport bestaat 

uit een uitdraai ‘hoofd’ die de resultaten van 

de toetsen weergeeft. En een uitdraai ‘hart en 

handen’ die een weergave geeft op het gebied 

van creatief vermogen, talenten, leeraanpak 

en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook zal er 

in de map een werkje komen van het kind zelf. 

Wanneer het rapport compleet is zullen we u 

weer informeren via de Kompaswijzer. 

Met vriendelijke groet, namens het team van Het 

Kompas

LEERLINGVOLGSYSTEEM  
IEP en IEP rapport



24 t/m 28 oktober
Herfstvakantie

11 november
Nationaal schoolontbijt

15/16 november
Schoolfotograaf

2 december
Sinterklaasviering

5 december
Studiedag (alle kinderen zijn vrij)

21/22 december
Kerstviering (o.v.b.)

23 december
12.00 uur; start Kerstvakantie

26 december
Start Kerstvakantie

9 januari
Eerste schooldag in 2023

BELANGRIJKE DATA 
voor de komende periode O.V.B.:



Eindelijk was het vrijdag 14 oktober weer zover! 

Op de muziek van DJ drive-in shows mochten zo’n 

348 kinderen weer genieten van een disco op 

school. Verspreid over 4 disco’s zodat de groepen 

niet te groot waren.

Om 13.00 uur is de Ouderraad begonnen met 

versieren en klaarzetten van alle spullen. Want 

uiteraard hoort er lekkere limonade en chipjes bij 

een feestje!

Om 22.00 uur konden wij, na alles weer 

opgeruimd te hebben, de school afsluiten. 

Met een tevreden glimlach omdat alles  goed 

is verlopen. Wij hopen dat de kinderen net 

zo genoten hebben als de mama’s van de 

Ouderraad.

Save The Date want vrijdag 10 februari 2023 

hebben we een Valentijnsdisco! 

Namens de Ouderraad,

Marlies

DISCO OP HET KOMPAS 
vanuit de ouderraad



WIE WIL ONS
 (DE OUDERRAAD) HELPEN?

Wie wil de ons (ouderraad) helpen?

We zijn nog op zoek naar ouders die ons willen 

helpen met het versieren van de school voor 

Sinterklaas op vrijdag 11 november om 19:00 

uur.

Voor het versieren van Kerst op woensdag 7 

december om 13:00 uur zoeken we ook nog wat 

ouders. 

De grote boom willen we graag 

dinsdag 6 december in elkaar 

zetten om 19:00 uur, hiervoor 

zoeken we ook nog 2 ouders die 

hierbij kunnen helpen.

Als je wilt helpen wil je dan een e-mail sturen 

naar orhetkompas@onzewijs.nl met waarbij je 

wilt helpen zodat we weten met hoeveel ouders 

we deze avonden/middagen op school aanwezig 

zijn.



BEZOEK 
Bibliotheek Vlissingen

Op maandag 3 oktober had groep 8a het geluk 

om de Kinderboekenweek te openen in de 

Zeeuwse bibliotheek in Vlissingen. Op deze dag 

konden de kinderen van alles ontdekken over 

de natuur! We hebben van alles gedaan, zowel 

binnen als buiten. Zo deden we eerst een quiz 

over verschillende leesboeken en moesten 

we op het strand vragen beantwoorden over 

verschillende dieren en dierengeluiden. De 

Kinderboekenweek duurt van 5 t/m 16 oktober 

2022 en wij zijn dus goed gestart! Een geslaagde 

activiteit waar 

we op de fiets 

naartoe zijn 

geweest. 



OMGAAN MET 
DEMOCRATIE 

 

In de week van 19 t/m 23 september stonden we 

in de groepen 8 stil bij de Derde Kamer. 

Vragen als wat is een democratie, Staten-

Generaal, wat zijn de taken van de kamerleden 

en uit hoeveel leden bestaan de eerste en 

de tweede kamer kwamen voorbij. Een erg 

leerzame week met boeiende lessen. We leerden 

naar elkaar luisteren, probeerden onszelf in te 

leven in het standpunt van een ander en ons 

eigen standpunt te 

verdedigen. 

Groeten vanuit de 

beide groepen 8



VOORLEESEXPRESS



Vrijdag 11 november doen we weer mee 

met het Nationaal schoolontbijt. We brengen 

dan het belang van een gezond ontbijt 

weer onder de aandacht van de kinderen, 

door gezellig samen te ontbijten met hun 

meester of juf. Wij willen u vragen om die 

dag ontbijtspullen mee te geven aan uw 

kind(eren), t.w. een bord, bestek, beker en 

een bakje.

Op https://www.

schoolontbijt.nl/

ouders/ kunt u 

meer lezen over 

het Nationaal 

schoolontbijt.

NATIONAAL 
SCHOOLONTBIJT



Op dinsdag 15 en woensdag 

16 november komt de 

schoolfotograaf weer op 

Het Kompas. Net als vorig 

schooljaar zullen de foto’s 

genomen worden door Foto Koch. Natuurlijk 

kunt u vast een kijkje nemen op 

www.fotokoch.nl.

De indeling is als volgt:
Dinsdag 15 november: groep 3b, 4a, 4b, 5a, 

5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a en 8b

Woensdag 16 november: álle groepen 1-2 én 

groep 3a

Broers- en zussenfoto’s
Op 4 oktober heeft u een mail ontvangen met 

daarin een link waarmee u uw zoon/dochter 

kon opgeven voor de familiefoto. De foto’s 

van de opgegeven kinderen die schoolgaand 

zijn op Het Kompas, worden genomen op 

dinsdag 15 november onder schooltijd. 

I.v.m. een eventuele uitloop, worden de 

kinderen met een broer of zus in de groepen 

8 als laatste gefotografeerd. Deze kinderen 

kunnen, bij uitloop, dus iets later thuiskomen 

dan u gewend bent. 

De kinderen met broers en zussen die 

(nog) niet op Het Kompas zitten, worden op 

woensdagmiddag 16 november genomen. 

Indien u zich hiervoor heeft opgegeven, 

ontvangt u binnenkort een aparte mail met 

daarin het tijdstip en lokaal waar u verwacht 

wordt.

SCHOOLFOTOGRAAF



Elke automobilist kent de schrik: onderweg 

in het donker en dan plotseling een fietser 

voor je bumper. Zonder licht, zonder reflectie. 

Remmen, uitwijken en een stille verwensing: 

‘Doe je licht dan ook aan’. Maar hoe zichtbaar 

bent u zelf op de fiets? En uw kind? De 

periode breekt weer aan dat uw kind in het 

donker naar school fietst. Of aan het eind 

van de middag naar huis rijdt. Aandacht voor 

zichtbaarheid in het verkeer is nu dus extra 

belangrijk.

Draai de rollen eens om en vraagt u zich 

maar eens af of u altijd wel zo goed zichtbaar 

bent voor andere weggebruikers. Want 

fietsverlichting is er niet alleen voor uzelf 

maar zeker ook om gezien te worden, 

bijvoorbeeld door automobilisten.

Het zicht van automobilisten is altijd 

minder dan van een fietser. Als het zicht 

slecht is door regen, sneeuwval of tijdens 

de schemering ziet een automobilist een 

onverlichte fietser snel over het hoofd. 

Kinderen en ouders zijn zich daar niet altijd 

van bewust. Zij gaan ervan uit dat wat zij 

zelf zien ook door automobilisten wordt 

gezien. Dat kan tot gevaarlijke situaties 

leiden voor uw kind. Jaarlijks raken tientallen 

fietsers min of meer ernstig gewond omdat 

ze gewoonweg te weinig opvallen. Goede 

verlichting en reflectoren op de fiets zijn 

dus noodzakelijk om gezien te worden door 

andere weggebruikers. Als u in het donker 

of bij slecht weer overdag fietst, moet uw 

fiets zijn uitgerust met een witte of gele lamp 

voorop en een rode aan de achterzijde. Al 

deze lampen moeten aan de fiets vastzitten 

en mogen niet knipperen. En fietst u met 

verlichting dan mogen ook reflectoren 

niet ontbreken. Aan de banden zit een 

reflecterende strook en aan de trappers 

gele reflectoren. En als laatste dan de rode 

reflector aan de achterkant, meestal aan de 

bagagedrager.

Tip 1
Zorg dat alle lampen werken en zet ze ook 

aan zodra het nodig is.

Tip 2
De voorlamp moet geel of wit licht geven, de 

achterlamp rood. Kies lampen die echt goed 

licht geven. 

Tip 3
Zorg voor de verplichte reflectoren op 

de fiets: een reflecterende strook aan de 

zijkant van de wielen, gele reflectoren aan 

de trappers en een rode reflector aan de 

achterkant van de fiets.

Tip 4 
Stem uw kleding af op het weer. Tijdens mist 

en sneeuwval valt een felgekleurde jas beter 

op dan een lichte jas.

Tip 5 
In het donker of bij slecht zicht overdag is een 

lichtgekleurde jas veiliger.

Tip 6
Dragen uw kinderen een rugzak of schooltas 

breng dan ook hierop reflectiemateriaal aan. 

Zo zijn ze bij het fietsen en ook tijdens het 

wandelen beter zichtbaar.

Tip 7
Ook door reflecterende sierbandjes op de jas 

ziet een automobilist u eerder, u bent vanaf 

tientallen meters zichtbaar.

ZICHTBAAR IN HET 
VERKEER


