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Even lezen:
 Terugblik op een vreemd jaar
 Speelgoedbank Zeeland
 Nieuws uit de schoolbieb
 Zichtbaar in het verkeer
Het Kompas
richt zich op ieder kind

Algemeen
De versiering van Sinterklaas is inmiddels
weer opgeborgen en we gaan ons opmaken voor het Kerstfeest. Op het moment
dat u dit onder ogen krijgt, zit de Sint
alweer moe, maar (hopelijk) voldaan in
Spanje.
Met elkaar kunnen we weer terugkijken op een
zeer geslaagd feest en wat hebben onze kinderen weer genoten. Dit keer i.v.m. corona geen
spectaculaire opening op het plein. Wel een
intiem samenzijn met Sint en piet wat de onderbouwgroepen betreft.
In de midden- en bovenbouw waren prachtige
surprises gemaakt. Wat was er veel werk verricht en wat zag et er allemaal geweldig uit.
Op onze website kunt u al die kunstwerken en
natuurlijk de foto’s van Sint en piet nog eens
rustig bekijken op onze Sintpagina.

Nu gaan we ons opmaken voor het Kerstfeest.
Vrijdag 18 december vieren we dit met de
kinderen van onze school.
De kerstviering vindt plaats in de eigen klas.
U heeft hierover al de nodige info ontvangen.
Natuurlijk is het jammer dat we dit keer geen
ouders in de groepen mogen ontvangen om
een kijkje te kunnen nemen. We hopen u
echter via de website van de nodige info (incl.
foto’s) te voorzien. Op die manier bent u er
toch nog een beetje bij betrokken. We hopen
er met kinderen weer een heel fijn en vooral
sfeervol Kerstfeest van te mogen maken.
Wij kijken er in ieder geval al naar uit.
Ik wens iedereen alvast een fijne kerst
vakantie toe.

Versiering
Hal Sint en
Kerst
We hebben al een ontzettend mooie
school (incl. prachtige mediatheek en
sportzalen) maar met Sint en nu met
Kerst wordt het elk jaar opnieuw, nog
eens extra mooi gemaakt.
Met Sinterklaas heeft de ouderraad er
wederom voor gezorgd dat het prachtig
was versierd.
Nu de Kersttijd aanbreekt, is er door de
ouderraad van Het Kompas weer heel veel
werk verzet. Het gebouw ademt kerst. Heel
mooi om te zien is ook dat het heel
anders is versierd in vergelijking met
vorig jaar. I.v.m. corona is de kerstboom
dit keer niet neergezet in de hal (je moet
z’n grote boom met een aantal mensen
tegelijkertijd optuigen en dat was dit keer
geen optie). Wat er echter voor in de plaats
is gekomen, is zeer zeker de moeite waard.
De foto’s zijn inmiddels al op onze website
te zien op onze speciale Kerstpagina.
Bij deze een groot compliment aan de
mensen van de ouderraad en andere
ouders die hier zoveel werk aan hebben
besteed. Bedankt!

Gevonden
voorwerpen
De bak met de gevonden voorwerpen zal voor
de kerstvakantie (zoals bij elke vakantie)
weer worden geleegd. We gaan met de groepen kinderen in de laatste schoolweek langs
de gevonden voorwerpen lopen, zodat zij zelf
ook nog een kijkje kunnen nemen. Mocht u
nog iets missen, geef dat dan even door aan
de desbetreffende groepsleerkracht.

Personeel
Na de kerstvakantie zal juf Romy niet
meer terugkeren voor groep 1a-2a. Haar
stage zit er dan op.
Ook juf Carolien zal iets minder gaan werken.
Zij blijft werken op maandag t/m woensdag en
zal op donderdag om de week aanwezig zijn.
Donderdag om de week en vrijdag zal juf
Patricia Wisse voor de groep staan. Deze juf
valt de laatste tijd al regelmatig in en is voor
de kinderen dus al een bekende juf.
Eerder hebben we u kunnen melden dat we juf
Tamara Aleman hebben benoemd voor de
vacature in groep 3a. Per 1 januari zal ze op
maandag t/m donderdag voor groep 3a staan.
Juf Kimberley zal dan de vrijdag nog voor haar
rekening nemen in groep 3A, de dinsdag in
groep 8a en de woensdag in groep 7b. We
nemen hierdoor afscheid van meester Raymon
Schoonen en willen hem bedanken voor zijn
grote inzet.

Studiedag
6 december
Op 7 december hebben we op onze
school een studiedag gehad. Tijdens
deze dag hebben we het onderbouw
gehad over het volgen van kinderen
via de KIJK.
In de midden- en bovenbouw hebben we
vooral stilgestaan bij het omgaan met klassenmanagement middels EDI (Expliciete
Directe Instructie). Daarbij hebben we vooral
ingezoomd op zaken als het stellen van
doelen, activeren van voorkennis, begeleide
inoefening en het controleren van begrip.
’s Middags hebben deze groepen zich voornamelijk beziggehouden met de nieuwe
methode voor wereldoriëntatie Faqta. Wat zijn
de eerste ervaringen, hoe wordt deze methode gebruikt in de groepen en wat kan men
van elkaar leren Allemaal vragen waar we het
tijdens het middagprogramma over hebben
gehad.
Ondanks dat we groepjes klein moesten
houden en één ander veelal digitaal werd
gepresenteerd, kunnen we terugkijken op
een zinvolle studiedag.

Terugblik op
een heel vreemd
Kompasjaar
We kunnen met elkaar weer terugkijken
op een wel heel bijzonder Kompasjaar.
Corona kwam in maart, voor de eerste
keer. Tijdens de zomer was het virus iets
minder actief om in het najaar nog eens
dubbel en dwars terug te keren. Op dit
moment hebben we er nog steeds mee te
maken en helaas is het eind nog niet in
zicht.
Heel veel geplande activiteiten konden in
het afgelopen jaar geen doorgang vinden.
We moesten de school zelfs een periode
sluiten en online lesgeven werd heel “gewoon”.
Gelukkig konden we na de meivakantie weer
naar school. Eerst in halve groepen en later
met de hele groep. Wat was het fijn om iedereen weer tegelijkertijd te kunnen ontmoeten
en weer fysiek onderwijs te kunnen geven.
We hopen dat we in 2021 het coronavirus snel
onder controle krijgen. Tot die tijd blijft alles
nog heel onzeker en afstandelijk. We zullen
ons best blijven doen om ouders, ondanks het
feit dat zij niet op school mogen komen, toch
te blijven informeren via telefoon, Parro, website en mail.
Met elkaar moeten we echter proberen de afspraken zoveel mogelijk na te komen, zowel op
school als ook in de privé-situatie. Als we dat
namelijk doen, zullen we het virus zeer waarschijnlijk ook sneller onder controle krijgen.
Ondanks dit virus, mag u natuurlijk ook in 2021
weer heel veel van ons verwachten, want ook
komend jaar staan we weer voor de kinderen
en ouders klaar!

Welkom!

Nieuwe leerlingen op school

Dec/jan

Kyano Dorland

1/2b

Christiaan Keplast

1d

Aileen Buunk

1d

Olivier Hallo

1d

Jaily Schuren

1d

Aidan Zarin

1e

Sterre Westerink

1e

Emma Jansen Ruiz

1e

Hidde Broekema

1e

Evi Vergeer

1e

Speelgoedbank
Er staat op school een bak waarin
speelgoed gedaan kan worden. Dat zal
waarschijnlijk speelgoed zijn waar je niet
meer mee speel t, misschien omdat je er
op uitgekeken bent of omdat je er te oud
voor bent geworden.
Ook in Nederland zijn er helaas veel gezinnen
die moeten rondkomen van een minimum uitkering en die te maken hebben met armoede.
De Speelgoedbank Zeeland zamelt nieuw en
tweedehands speelgoed in en zorgt ervoor dat
het terecht komt bij die gezinnen met kinderen
die met deze armoede te maken hebben en die
dit goed kunnen gebruiken.
Wij zijn erg blij met al het speelgoed dat
jullie steeds weer inzamelen. Hopelijk gaan
jullie hiermee door.

Speelgoedbank Zeeland

Nieuws
uit de
schoolbieb
In een bibliotheek van een school als
het Kompas, waar lezen zo belangrijk
is, is er natuurlijk altijd wat te doen.
Als vrijwilligers proberen wij steeds de
bibliotheek te verbeteren door de boeken
logischer neer te zetten en te voorzien van
een sticker met daarop het leesniveau en
het thema. Regelmatig komen er nieuwe
boeken binnen, waarvan we eigenlijk wel
mogen zeggen, dat er altijd voor elk kind
wel iets bij zit.
We noemen een paar voorbeelden van de
laatste nieuwe boeken:
Masson, A. Knalrood:
Een prentenboek over gepest
worden en zelfvertrouwen krijgen. Oscar heeft altijd knalrode
wangen en wordt daarmee gepest door Bas. Leuke tekeningen en een mooi verhaal.

Helden, J.v. Maffe meester
Daan vliegt alle kanten op:
grappig verhaal over het dagelijks leven en een schoolreis van
meester Daan en zijn groep 5 B-boek.

Moor, P.d.
Het fietsboek: alles over
de beste uitvinding ooit:
de titel zegt het al: een informatief boek met allerlei wee
tjes over de fiets. Heel leuke tekeningen die
het boek voor kinderen extra aantrekkelijk
maken. J-boek 10-15 jaar

Het is fijn om te zien, dat er nog steeds
kinderen zijn die na schooltijd (ma, di, do
tot 16.00 uur) boeken komen lenen om mee
naar huis te nemen. Als u kinderen heeft in
groep 1, 2 of 3, die ook boeken willen lenen
voor thuis kunt u contact met ons opnemen
via j.vandenhemel@onzewijs.nl. Wij kunnen dan een paar boeken uitzoeken en in
de groep van uw kind brengen. Natuurlijk
mogen zij ook zelfstandig boeken uit komen
zoeken, maar dan graag met toestemming
van de ouders/verzorgers op afspraak.
Op het moment controleren wij alle boeken
die langer dan 2 maanden uitgeleend zijn.
Dit zijn er bijna 300, op een collectie van
+/- 4000 boeken best veel. Daarom geven
we alle kinderen die boeken langer dan 2
maanden in leen hebben een briefje mee
met het verzoek ze terug te brengen naar de
bibliotheek, zodat we ze weer aan anderen
kunnen uitlenen.
Het vrijwilligersteam van de schoolbibliotheek wenst alle kinderen en hun ouders
een fijne kerstvakantie en een gezond en
mooi 2021!
Maaike, Deborah, Bianca, Jos

Drempel
onderzoek
groepen 8
Op woensdag 25 en donderdag
26 november stond voor groep 8 het
drempelonderzoek op het programma.
Twee dagen toetsen, toetsen en nog
eens toetsen.
De kinderen waren van te voren wel een beetje
zenuwachtig. Dit kwam vooral doordat ze niet
goed wisten wat ze van het drempelonderzoek
moesten verwachten. Uiteraard kwamen de zenuwen ook doordat de leerlingen goed wilden
scoren. De uitkomst is een richtlijn die het niveau bepaalt voor de middelbare school.
Vooraf hadden we de leerlingen goed voorbereid
en verteld dat ze zich vooral niet druk moesten
maken. Alle leerlingen waren op tijd naar bed
gegaan en gingen er vol goede moed tegenaan.
De concentratie was goed en de leerlingen waren
hard aan het werk. Na twee dagen hard werken,
zat het er gelukkig op. Op donderdag hebben we
de dag afgesloten door samen gezelligheidsspelletjes te spelen. Deze week (week 50) hebben
de kinderen de uitslag mee naar huis gekregen.
In februari breekt er weer een spannende periode
aan, want dan vinden de adviesgesprekken
plaats voor de leerlingen uit groep 8. Tot die tijd
gaan we weer hard aan de slag om te werken
aan de punten waar we ons zelf nog op kunnen
verbeteren. In April vindt de IEP eindtoets plaats
in groep 8. Dit is een andere toets dan het drempelonderzoek, maar ook daar komt een richtlijn
uit die het niveau bepaalt voor de middelbare
school. Al met al een spannende tijd voor de
leerlingen uit groep 8.

Spaaractie
Drvkkery
De spaaractie voor de schoolbibliotheek bij De Drvkkery is een groot
succes geworden. Vele scholen hebben
fanatiek gespaard!
Alle bonnetjes hebben wij nagekeken en
Het Kompas heeft gespaard: € 103,07
De kinderen uit met name groep 5b hebben hun uiterste best gedaan om van deze
actie een succes te maken. Vandaar dat
deze kinderen met de cheque op de foto
mochten.

Weet u
het nog…
Sponsorloop
2019?
De kinderen van beide scholen en de
KOW zorgden ervoor dat er meer dan
€ 10.000,- opgehaald werd bij de sponsorloop. De sfeer en het enthousiasme
van die dag daar kijken we nog steeds
met plezier op terug.
Wist u dat nog steeds de helft van dit bedrag
ligt te wachten om ingezet te gaan worden?
De schoolpleinen hebben al een upgrade
gekregen door het plaatsen van extra voetbaldoeltjes, duikelrekken, vernieuwd kunstgras
en een grote pergola. Binnenkort kunnen we
daar wat moois aan toe gaan voegen….

Herkent u het
meisje op de
foto ook nog?
Jedithja, kinderdirecteur van de IVN
Natuureducatie in de regio Walcheren
in 2019. Haar speerpunten waren: meer
bomen op het plein en een speelleerbos
naast de school. Zij heeft van de IVN destijds € 1.500,- extra gekregen voor de bomen op het plein. Zij en haar klas hebben
zij zich echt hard gemaakt voor meer natuur bij Het Kroonjuweel, en daar gaan uw
kinderen binnenkort de eerste vruchten
van plukken: er komen nieuwe bomen op
het plein!
Nieuwsgierig geworden naar Jedithja’s
klas en wat zij destijds neergezet hebben?
Leerlingen groep 7 presenteren speelleerbos bij gemeente Vlissingen:

Bekijk op PZC.nl

Het bedrijf Braber gaat samen met
Harthoorn en van Ieperen 5 nieuwe
bomen neerzetten, verdeeld over onze
twee pleinen. Zij zijn erg enthousiast hierover en hebben dan ook flink gesponsord.
Ook Van Doorn die de speeltoestellen
heeft geplaatst zal weer van de partij zijn.
Voor deze grote verandering zal er in de
kerstvakantie een aantal dagen hard op
het schoolplein gewerkt gaan worden. De
ondergrond wordt dan in orde gemaakt
voor de nieuwe bomen. Na de vakantie zal
Braber, samen met school de bomen gaan
planten.

Zichtbaar in
het verkeer
In de vorige Kompaswijzer heeft u kunnen lezen over de acties die zijn genomen om tijdens de “donkere” maanden
zichtbaar te zijn in het verkeer.
Inmiddels zijn de leerlingen van de leerlingenraad op pad geweest om op verschillende plaatsen in Oost-Souburg de leus
“Zet je licht aan” op de grond te spuiten
met krijtverf. Dit om nog meer ruchtbaarheid te geven aan het aanzetten van fietsverlichting.

Naar aanleiding van de fietscheck is
gebleken dat veel kinderen geen goede
reflectoren op hun fietsen hebben en
vanaf de zijkant niet goed zichtbaar zijn
voor bijvoorbeeld auto’s.
Martje van de verkeerscommissie heeft de
stoute schoenen aangetrokken en rijwielhandel Boone (uit het dorp) benaderd om
ons deels te sponsoren. Zij wilden graag
meewerken aan de actie.
De leerlingen van de leerlingenraad
hebben de reflectoren op donderdag 19
november in ontvangst genomen. In de
klas hebben zij laten zien hoe deze reflectoren op de fiets bevestigd moeten worden.
Wij willen rijwielhandel Boone hier hartelijk
voor bedanken. Door deze samenwerking
hebben alle kinderen van de groepen 6 t/m
8 reflectoren gekregen.
Om de periode van “zichtbaar in het verkeer” af te sluiten was er op donderdagochtend vanuit het ROVZ een klein uur een
projectie te zien op het schoolgebouw. De
kinderen waren erg verrast en vonden het
erg gaaf!

Bericht van
de overblijf
Even voorstellen…

Ik ben Denise Luijk. Ik ben 40 jaar en moeder van 4 kinderen. 2 zoons van 18 en 15 en
2 dochters van 12 en 7. Mac Kenzie zit nu in
groep 4b. Mijn beide zoons Jordan en Damian
en ook Yndey, mijn oudste dochter, hebben op
Het Kompas gezeten.
Toen ik 3 jaar geleden gevraagd werd of de
overblijf iets voor mij was... was ik direct enthousiast. Als alleenstaande moeder zonder
baan werden de dagen een stuk rustiger toen
mijn jongste naar school ging..zeker door met
het continu rooster, had ik ineens weer vrije
tijd. Aangezien ik niet van stilzitten houd, was
de overblijf een mooie tijdsbesteding.
Het werken met kinderen, ze begeleiden en
verzorgen vind ik heerlijk. De waardering die
je er voor terug krijgt vanuit de kids... dat ze
blij zijn als je er weer bent en ze je begroeten
als je ze tegenkomt buiten school, maken het
helemaal mooi ‘werk’.
We hebben een super leuk team...werken goed
samen...denken samen in oplossingen en zijn
creatief in de omgang met kinderen. Ik krijg er
een voldaan gevoel van en een hoop waardering!
Ik hoop nog lang overblijfbegeleider te blijven!
Gr, Denise

Met Corona is, ook bij de overblijf, de
uitdaging groter om de roosters sluitend
te krijgen. Gelukkig hebben we laatst nog
een nieuwe collega kunnen verwelkomen,
Adil, vader van Aimane. Hij staat vaak bij
de groepen 4 en 1/2 en ondersteunt de
leerlingen bij sport & spel. Wilt u ook van
waarde zijn voor kinderen en plezier met
uitdaging toevoegen aan uw leven? Dan is
onze overblijf is dé plek voor u!
Meer weten over de overblijf?

Je kunt het vrijblijvend vragen aan Jeanet,
de coordinator: Jeanet Steenbeek
Telefoon: 06-44541542

