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> En nog veel meer...

Vlinder
Een kind is 

als een vlinder in de wind.

De ene vliegt hoog, de andere laag.

Ieder doet het op zijn eigen manier.

Het leven is geen competitiestrijd.

Ieder kind is anders,

ieder kind is speciaal,

ieder kind is mooi!



ALGEMEEN

De kinderen hebben de cito-toetsen inmiddels 

achter de rug. De rapporten zijn mee gegaan en de 

oudergesprekken hebben inmiddels plaatsgehad. 

Vooruitkijkend komen er weer heel wat bijzondere 

activiteiten aan in de komende maanden. 

We zijn al gestart met ons project “Het geheim van 

het geld”.

Verder zijn we momenteel druk met de organisatie 

van de Pasen, koningsspelen, sportdagen, 

voetbaltoernooien,  schoolreis (gr. 1-2) en 

schoolkamp groep 8.

Ook staat Streetwise 

weer op het 

programma. Op 4 april 

zullen zij onze school 

bezoeken. ANWB Streetwise zorgt natuurlijk 

wederom voor een leuke, enerverende en vooral 

leerzame dag voor onze leerlingen. 

We hebben als school een keuze gemaakt voor 

deze groepen. Als het goed is, komen alle kinderen 

een keer in deze groepen terecht. In het verleden 

kwam de ANWB eens per twee jaar langs voor alle 

groepen en nu dus ieder jaar voor groep 2, 4, 6 en 

8. In principe is er dus niets veranderd. Nadere info 

staat overigens ook op de website.

U leest het goed… er gebeurt weer heel veel op 

onze school en we houden u ook via onze website, 

parro en mail natuurlijk van dit alles weer goed op 

de hoogte, zoals u van ons gewend bent.



Ook in de maand april mogen we weer nieuwe 

kinderen op onze school begroeten:

Fenne Verhoeven     11-04-2022    1/2D

Leah Bakker               11-04-2022    1/2E

Bo Hesseling              13-04-2022   1/2D

Beste nieuwe Kompaskinderen, van harte welkom 

op onze school en we hopen dat jullie allemaal een 

hele fijne schooltijd op Het Kompas zullen hebben.

NIEUWE LEERLINGEN 
op Het Kompas



Op 29 maart zal meester Kees voor de laatste dag 

werkzaam zijn op Het Kompas. Hij sluit dan zijn 

onderwijsloopbaan af  op de school waar hij zijn 

hele leven heeft gewerkt. 

Meester Kees is door de jaren 

heen een begrip geworden in 

Souburg. Heel veel kinderen 

hebben in de loop der jaren les 

van hem gehad. Daarbij heeft hij 

ook voor heel veel verschillende 

groepen gestaan, zowel in de 

midden- alsook de bovenbouw 

(groep 4 t/m 8). Meester Kees 

houdt enorm van lezen en 

bezoekt ook graag musea. Hij is dan ook al jaren 

onze cultuurcoördinator en heeft dit altijd met veel 

plezier geregeld voor onze school.

Meester Kees zal op 29 maart door de kinderen uit 

zijn groep worden uitgezwaaid. Als team nemen we 

op 14 april uitgebreid afscheid van hem en zullen 

hem dan voor de laatste maal nog eens goed in het 

zonnetje zetten.

Vervolgens is het dan tijd voor andere zaken zoals 

tuinieren, reizen, fietsen…daar heeft hij dan alle tijd 

voor.

Meester Kees…BEDANKT!

AFSCHEID 
meester Kees



Op vrijdag 22 april viert Het Kompas weer 

Koningsdag. Dit jaar zullen de groepen, o.l.v. 

trainers van Fortis spelletjes spelen. De groepen 

1-2 doen dit in de gymzaal, de groepen 3 t/m 8 

gaan naar de Fortisvelden.

We adviseren de kinderen deze dag makkelijk 

zittende kleding aan te laten trekken en om het 

extra feestelijk te maken is natuurlijk oranje 

kleding of een oranje accent erg leuk!

Net als voorgaande jaren wordt er ook dit 

jaar weer een Koningslunch verzorgd. Voor de 

grotere eter is het wel verstandig iets extra’s 

mee te geven. Ook is het de bedoeling dat de 

kinderen zélf eten en drinken meenemen voor de 

ochtendpauze.

KONINGSDAG 
OP HET KOMPAS



(Onderstaande info heeft u inmiddels ook via de 

mail van ons ontvangen)

Beste ouders / verzorgers, in de maand maart 

en april zullen we u weer vragen hoe tevreden u 

bent over onze school. Ook de leerkrachten en de 

kinderen uit de groepen 6-8 worden gevraagd om 

aan te geven hoe tevreden ze zijn over alles wat 

met het Kompas te maken heeft.

Met de resultaten van deze 

tevredenheidsmetingen gaan wij als team kijken 

en bespreken welke zaken er extra aandacht 

verdienen en op welke wijze we dit aan gaan 

pakken.

Via deze link = https://onderzoek.

scholenopdekaart.nl/onderzoek/YSXYZCT = komt 

u bij het volgende scherm:

TEVREDENHEIDS-
METINGEN 2022

Wij hopen dat u hieraan mee wilt werken zodat wij 

een duidelijk beeld krijgen van de verbeterpunten 

en onze kwaliteiten. Het invullen van de korte 

vragenlijst zal starten op donderdag 24 maart en 

loopt tot uiterlijk 11 april.



Op 14 maart hebben we met het team weer een 

hele zinvolle studiedag gehad. Ons technisch 

leesonderwijs (LIST), begrijpend luisteren en 

begrijpend lezen stond daarbij ’s morgens centraal 

wat de groepen 3-8 betreft.

De leerkrachten uit de groepen 1-2 zijn deze 

morgen aan de slag gegaan met het “lezen” en 

analyseren van gegevens van jonge kinderen. In 

de groepen 1-2 wordt op onze school niet getoetst, 

maar hoe volg je dan de kinderen en waar moet je 

specifiek opletten.

’s Middags zijn we met het hele team aan de slag 

gegaan met compacten en verrijken in kader van 

meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Al met al een zeer inspirerende dag en… we hebben 

weer een hoop geleerd.

STUDIEDAG 
14 maart



7 april   
16.00-17.30 uur: Afsluiting project (kijkmiddag)

14 april   
Paasviering

15 april   
Goede Vrijdag 

(alle kinderen zijn vrij)

18 april 
2e Paasdag 

(alle kinderen zijn vrij)

20 / 21 april   
Eindtoets groep 8

22 april   
Koningsspelen

25 april t/m 6 mei  
Meivakantie

Belangrijke data



Inloop kleuters 9 (vanaf 8:10 uur)

Maandag Groep 1-2B, 1-2D, 1-2E

Dinsdag Groep 1-2A, 1-2C

Donderdag Groep 1-2B, 1-2D, 1-2E

Vrijdag  Groep 1-2A, 1-2C

Inloop groep 3-5 (vanaf 8.00 uur) 

Woensdag 16 maart/6 april  

Groep 3-5

Inloop groep 6-8 (vanaf 8.00 uur)

Woensdag 30 maart/13 april  

Groep 6-8

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. 



Info uit 
GROEP 3A

Beste ouders, in groep 3 zijn we gestart met onze 

leuke thema: geld. We zijn hier enorm enthousiast 

over en we hebben hier al veel over geleerd. 

In de klas hebben we de biljetten en munten 

besproken en ook hebben we het gehad over 

de pinpas. Ook hebben we opdrachten gemaakt 

in een geldwerkboekje. Afgelopen donderdag 

hebben we spaarpotten geschilderd. Wat zijn ze 

mooi geworden! We zijn hier erg trots op. In de 

klas is ook een echt winkeltje ontstaan waar we 

heerlijk in kunnen spelen. We kunnen dan met 

geld betalen en we leren om geld terug te geven. 

Tijdens ons circuit kunnen we reclamefolders en 

reclameposters maken voor onze winkel. Ook 

mogen we echte biljetten stempelen. 

In de klas hebben we ook een lied geleerd over een 

spaarvarken. De komende week gaan we verder 

met ons project en gaan we nog leuke dingen 

maken. We hopen dat u ook even bij ons langskomt 

tijdens de kijkmiddag. Groetjes groep 3a 



VERKEER 
op- en rond de school

Het Kompas is in het bezit van het Zeeuwse 

veiligheidslabel van “School op seef!”

www.schoolopseef.nl is een leuke leerzame website 

voor kinderen. Maar ook voor ouders. 

Voor deze maand hebben zij de volgende tekst met 

tips:

Eigen gedrag maakt het verschil in de 

schoolomgeving

Graag willen we aandacht vragen voor de landelijke 

campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’. Want 

voor de veiligheid van uw kinderen is het belangrijk 

dat iedereen zich aan de maximumsnelheid houdt. 

Ook in de schoolomgeving en op de routes naar 

school. 

Onderstaand diverse tips om toe te passen in de 

praktijk.

• Tip 1 Voorkom ongewenste situaties bij de 

school en breng de kinderen lopend of fietsend.

• Tip 2 Zijn er te weinig parkeerplaatsen, parkeer 

dan in een andere straat en loop met uw 

kind(eren) het laatste stukje naar school.

• Tip 3 Laat uw kind altijd aan de kant van de 

stoep uitstappen, een geopend portier aan de 

straatkant kan een fietser raken.

• Tip 4 Houdt de ingang van het schoolplein vrij, 

zodat kinderen, die op de fiets naar school 

komen, vrij toegang hebben tot de ingang.



LESSEN DANS 
voor onze kleuters

Op woensdag 24 en donderdag 

25 februari kregen de groepen 1 

en 2 een dansles verzorgd door 

Kunst Educatie Walcheren. Laura 

van Eenennaam (van LMovement) 

kwam deze les geven aan alle 

groepen afzonderlijk.

Ze nam de 

kinderen 

dansend mee in een wereld van 

stilte, muziek en beweging.

Daarbij kwam ook het thema 

‘Monsters’ aan bod. Een mooie 

afsluiting van ons kleuterthema.



MUSEUM OP 
SCHOOL

De groepen 4 en 5 hebben de afgelopen periode 

twee gastlessen gekregen van een gastdocent van 

Het Zeeuws Museum uit Middelburg. Groep 6 krijgt  

één gastles maar gaat ook nog een keer op excursie 

naar het Zeeuws Museum. 

Tijdens de gastlessen staat een museum voorwerp 

centraal. De meesters en juffen hebben , vaak in 

overleg met hun klas, voor een thema gekozen. In 

de groep 4 ging de eerste les over “slot en sleutel” 

en de tweede les ging over schelpen. De juf van 

het Zeeuws Museum vertelde veel over het thema 

en het voorwerp, kinderen mochten er zelfs aan 

voelen en daarna volgde een verwerking. Leuke 

lessen en heel bijzonder dat museumstukken in de 

klas zijn.



START LESSEN 
WEERBAARHEID

Beste ouders/ verzorgers, in de afgelopen weken 

zijn we van start gegaan met de SOVA-trainingen. 

Via deze weg wil ik iedereen kort informeren over 

de trainingen en mijzelf graag even voorstellen.

Al sinds 2015 ben ik, Bram 

Walgraeve actief in het 

basisonderwijs. Ik ben een 

energieke sportdocent met 

veel ervaring in het begeleiden 

van zowel groepen als klassen. 

Door de jaren heen heb ik op 

meer dan vijftig basisscholen 

verschillende trajecten mogen 

verzorgen. Daarnaast run ik 

mijn eigen bedrijf Ride Along wat gevestigd is 

in hartje Breda. Bij Ride along kunnen zowel 

groepen als kinderen terecht voor uitdagende 

(buiten)activiteiten. Denk hierbij aan talloze 

kinderfeestjes zoals een freerunclinic of 

grafittiworkshop maar ook complete sportdagen 

en natuurlijk ‘teamwork’ trainingen voor het 

(basis)onderwijs. 

Met de sociaal-emotionele 

trainingen ‘SOVA’ probeer ik van 

een individueel georiënteerde 

klas een echte groep te maken. 

Hiervoor gebruik ik sport als 

middel. De gymzaal is de plek 

waar we emoties goed kunnen 

herkennen, controleren en 

leerlingen bewust kunnen 

maken van hun eigen handelen. 

De SOVA-trainingen worden ten alle tijden 

bijgewoond door een groepsleerkracht en/of 

eventueel een collega of IB-er.

Op de vrijdag in de periode van 11 maart t/m 

20 mei ga ik aan de slag met de leerlingen van 

de groepen 6 t/m 8. Doorzetten, samenwerken, 

vertrouwen winnen, grenzen aangeven en 

natuurlijk luisteren en praten. Het komt allemaal 

aan bod tijdens de wekelijkse thema’s.

De lessenreeks zal bestaan uit de volgende zes 

trainingen:

1. Intro – kennismaken met elkaar, kader 

wegzetten 

2. Grenzen verleggen, doorzetten en 

samenwerken

3. Luisteren en praten (communicatie)

4. Vertrouwen in elkaar en in de groep 

(trustgames)

5. Winnen en verliezen in groepsverband 

(emotiecontrole) 

6. Grenzen aangeven en herkennen 

(weerbaarheid)

Mocht u nog vragen of onduidelijkheden, geef 

dat dan even door aan de leerkracht van uw 

kind.

Met vriendelijke groet,

Bram Walgraeve

www.ridealong.nl



NIEUWE 
KINDERFYSIOTHERAPEUTE 

op Het Kompas

Vanaf 1 april 2022 kunnen jullie mij op de 

vrijdagochtend op school voorbij zien komen. 

Mijn naam is Ingeborg Neve en ik zal per 1 april 

als kinderfysiotherapeute vanuit PMC in Balans 

werkzaam zijn bij jullie op school. Ik zal kinderen 

begeleiden met motorische schrijfproblemen. Ik kijk 

er erg naar uit!

Dus wie weet, 

tot ziens! 




