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Afscheid groep 8
Het is zover
Daar sta je dan
Klaar om uit te vliegen
De wereld aan je voeten
Kansen om te grijpen
Mensen te ontmoeten
En of je links- of rechtsaf slaat
Fladdert, vliegt of graag w il dansen
Volg de weg die bij je past
Creeer je eigen mooie kansen
W ant jij bent jij
Met jouw talent
Ik heb gezien hoe mooi jij bent
Je bent uniek en heel speciaal
Een prachtig kind
Met een verhaal
Jij hebt de wereld iets te geven
L aat je zien
Groei en ontdek
Geniet zonder mate van het leven
Ik laat je los
Ik laat het gaan
W ant ik geloof en ik vertrouw
Dat jij je weg gaat vinden
Echt
Ik geloof in jou

Algemeen
De laatste schoolweek, en dan sluiten
voor zes weken de schooldeuren van
Het Kompas. We kijken terug op een goed
en heel bijzonder jaar met elkaar als team,
ouders en kinderen.
Na de thuiswerk periode (maart en april) en de
meivakantie gingen we weer naar school en
werkten we met halve groepen. Vanaf maandag
8 juni kwamen alle kinderen weer tegelijk naar
school, fijn, maar ook spannend. We hopen
dat de kinderen desondanks toch een fijn jaar
hebben gehad, waarin ze wijzer zijn geworden,
zowel qua kennis als qua sociaal-emotionele
ontwikkeling.
Een jaar van samen leren, samen spelen,
samen ontwikkelen, samen delen en van
thuisonderwijs door papa en mama. Over een
paar dagen hebben we zomervakantie. Dan
hebben we echt vrij, geen thuiswerk, geen
meet, geen toetsen, geen volle agenda, geen
wekker die ‘s morgens vroeg afloopt.
Misschien kunnen we ook wel even verder
weg dan onze achtertuin. We weten dat we nog
steeds goed op moeten letten, vakantie vieren
op 1.5 meter, ook dat zal weer bijzonder zijn.
We wensen iedereen alvast een fijne zomer
vakantie toe en... blijf vooral gezond.

Start schooljaar m.b.t.
maatregelen
RIVM

Als er geen extra belemmeringen
en/of maatregelen vanuit RIVM (uitgaande van het protocol 1 juli 2020)
onze kant opkomen aan het eind van
de zomervakantie, zullen ook op
Het Kompas bepaalde maatregelen
versoepeld worden.
Zoals eerder gemeld, zullen we weer teruggaan naar onze “normale” schooltijden.
Dat houdt in dat we om 8.20 uur starten en
om 14.20 (woensdag 12.20 uur) afsluiten.
Echter, ook na de zomervakantie zullen bepaalde maatregelen nog van kracht blijven.
Dat houdt voor u in dat we nog steeds geen
ouders in de school toelaten en dat we
dus nog door zullen gaan met het gespreid
brengen en halen van de kinderen. We
gaan daarbij wel uit van jaargroepen, dus
kunnen we het verschil in tijdstippen
minimaliseren.
Het spelen in de ochtend- en middagpauze
blijven we ook nog zoveel als mogelijk in
jaargroepen organiseren. Uitzondering
betreft de groepen 3 en 4 tijdens de
ochtendpauze. Deze kinderen spelen een
kwartier op een groot speelplein en dat is
wat ons betreft passend binnen de huidige
maatregelen. We rekenen in deze ook nog
steeds op u wat betreft het halen en brengen (incl. verkeerssituatie) en hopen dat u
het goede voorbeeld blijft geven als we het
hebben over 1,5 meter maatschappij.

Schooljaar
2020-2021 en
een nieuw
motto

Natuurlijk zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende schooljaar.
Eén van de zaken waarmee we bezig zijn,
is het onthullen van ons nieuwe motto
“Het Kompas richt zich op ieder kind”.
Dit motto zal op 26 augustus d.m.v. een spectaculaire show (voor de kinderen) feestelijk
onthuld worden. Wat deze show zal inhouden?
Dat houden we nog even geheim.
Natuurlijk kunt u ook in het volgende schooljaar weer heel veel van ons verwachten en we
zullen u daar steeds via nieuwsbrief en de
website van op de hoogte houden.

Ouder(s),
(verzorger(s),
Bedankt !
Het hele schooljaar door zien we veel
ouders op school, die op wat voor
manier dan ook, ons de helpende hand
bieden. Ouderraad, ouders medezeggenschapsraad, leesouders, fruitouders,
hoofdluisouders, thuisonderwijzers en
vult u maar aan wat u zelf nog meer
hebt gedaan.
Geweldig dat u altijd bereid bent te helpen,
want daardoor kunnen we zoveel meer bieden als school. Deze ouderbetrokkenheid

wordt enorm gewaardeerd door ons als
team! Vandaar, dat we na de meivakantie
allemaal een mooie roos hebben aange
boden. Als blijk van waardering en om u
als bedankje in het zonnetje te zetten.
We hopen er natuurlijk op we ook in het
nieuwe schooljaar weer een beroep op u
mogen doen.

Vakantierooster,
schoolgids
Zoals u van ons gewend bent, ontvangt
u op de eerste schooldag wederom de
nieuwe (papieren) schoolgids. Deze is in
een geheel nieuw jasje gestoken.
Overigens staat de nieuwe schoolgids inmiddels op onze eveneens vernieuwde website.
Om u verder nog een beetje tegemoet te komen vindt u verderop in deze Kompaswijzer
belangrijke info voor komend schooljaar. Het
vakantierooster kunt u terugvinden op onze
website. Ook de jaarplanning zal z.s.m. op
onze website staan

Bezoek de website

gevonden
voorwerpen
(incl. sleutels)
De kisten met daarin de gevonden
voorwerpen zullen zoals gewoonlijk
weer worden geleegd. Ook het sleutelkastje op de bar zal worden leeggemaakt. Dat houdt in dat u snel moet
zijn, indien u nog iets mist.

Veranderingen
in het
team
Eerder hebben we
u al op de hoogte
gebracht van de
veranderingen
in ons team. Bij
deze nog even
een samenvatting.
Carmen en Miranda
gaan ons verlaten. Carmen gaat naar
de Regenboogschool in Middelburg en
Miranda gaat naar de Burcht-Rietheim.
We willen beide leerkrachten heel erg bedanken voor hun inzet en wensen hen veel succes
toe. Petra (uitbreiding uren), Jesper en Mara
zijn de nieuwe leerkrachten op Het Kompas.
We heten hen natuurlijk van harte welkom en
wensen ook hen veel succes toe.
Romy (lio’er groep 3a) zal na de zomervakantie tot de kerstvakantie gekoppeld worden aan
groep 1a/2a. We zijn erg blij dat we nog een
half jaar van haar diensten gebruik mogen
maken op donderdag en vrijdag.
Vrij snel na de zomervakantie zal Michelle met
zwangerschapsverlof gaan, gevolgd door ouderschapsverlof. Dat betekent dat zij pas na de
voorjaarsvakantie weer terug zal keren op Het
Kompas. Annelies gaat re-integreren (groep
3a) na haar zwangerschapsverlof (gevolgd door
ziekteverlof).

Afscheid Carmen
Vermeulen
Lieve allemaal, sinds mijn LIO stage op het
Kompas in 2012 heb ik nooit ergens anders
willen werken. Toch is er de afgelopen weken iets op mijn pad gekomen dat zo goed
bij mij past... ik móést wel solliciteren.
En... ik ben aangenomen. Een nieuwe baan,
wat een verandering! En wat was het een
moeilijke keuze. Want ik ga de collega’s,
kinderen, ouders en sfeer op het Kompas
ontzettend missen.
100x bedankt voor alles wat ik heb mogen
leren van jullie en jullie kinderen. Voor alle
eerlijkheid en het vertrouwen. Voor de leuke tijden en soms ook verdrietige tijden.
Ik heb mijn hart gevolgd en ik kan iedereen alleen maar aanraden om dat altijd te
doen! Hoe oud je ook bent. Ik wens jullie
heel veel geluk en liefde toe.

Afscheid Miranda
van Keulen
Nu het schooljaar bijna is afgelopen, komt
ook het moment dat ik afscheid ga nemen
van Het Kompas. Ik had niet gedacht dat
ik hier twee jaar zou werken. Ik begon in
september 2018 voor een zwangerschapsvervanging, maar Het Kompas bleek een
vruchtbare school, want de ene na de andere collega werd zwanger, zodat ik inmiddels de vierde zwangere juf aan het
vervangen ben. Aan deze vervangingen
komt nu een eind, volgend jaar ga ik op de
Burcht Rietheim aan de slag. Jammer om
hier weg te gaan, fijn dat ik ergens anders
weer aan de slag kan!
Ik heb met veel plezier op Het Kompas
gewerkt, veel geleerd van het fantastische
team en genoten van alle lieve kinderen.
Ik wil alle ouders bedanken van wie ik kinderen in de klas gehad heb. Bedankt dat ik
met jullie kinderen heb mogen werken en
ze een stukje op weg heb mogen helpen. Ik
zal ze missen...
Ik wens iedereen het allerbeste toe en de
kinderen nog een heel plezierige schooltijd
op Het Kompas.

👋

Afscheid
groep 8

Na een succesvolle basisschoolperiode
van wel 8 jaar is het tijd om te vertrekken.
Op naar een nieuwe belevenis: het voortgezet onderwijs. Groep 8 kan tevreden
terugkijken op een jaar waarin hard is gewerkt, veel plezier is beleefd en een jaar
waaraan jullie hopelijk nog vaak terug
zullen denken.
Om die herinneringen niet meer te vergeten,
krijgt elke leerling een jaarboek. Een verzameling van foto’s en teksten die te maken hebben met de activiteiten die in groep 8 hebben
plaatsgevonden. 2019-2020 was zeker ook
voor jullie een heel bijzonder jaar. Welke leerling heeft er immers ooit een persoonlijke brief
van de minister van onderwijs ontvangen?
Jullie in ieder geval wel.
Veel activiteiten konden helaas niet doorgaan.
Gelukkig hebben jullie nog wel twee geweldige
kamp-dagen mee kunnen maken, helaas zonder overnachting, maar wat hebben jullie veel
plezier gehad. Ook de musicals zijn gelukkig
nog doorgegaan. Er moest in zeer korte tijd
geoefend worden maar het is jullie gelukt. De
musicals die jullie hebben opgevoerd, waren
geweldig. Wat werd er goed gespeeld en wat
hadden jullie geoefend o.l.v. de leerkrachten.
Complimenten. Na de musicals was er nog tijd
voor een praatje (toespraak) van jullie meester
en juf.
Beste kinderen uit groep 8, we hopen dat wij
hier in ieder geval een goede basis hebben gelegd voor jullie verdere toekomst. Veel plezier
op het VO en kom af en toe nog eens een kijkje nemen hier op school. Jullie zijn en blijven
altijd van harte welkom!

Welkom!

Nieuwe leerlingen op school

juli & augustus

Tess Rodermond

1e

Feline Smeding

1d

Jill van Bemmelen

1d

Robin Veenhof

1e

Mauro Brito

1e

Eliana Jansen

1d

Deniz Arikan

7a

Dildar Arikan

1c/2c

Dilara Arikan

6b

Ouderhulplijst
Het komende schooljaar zal de inventarisatie van de Ouderhulp ook weer digitaal
gaan plaatsvinden maar nu met behulp
van het programma Google Forms. Jullie
kunnen allerlei zaken aangeven, alsmede
jullie eigen gegevens.
Via dit programma wordt bijgehouden wie wat
invult, waardoor wij af zijn van de papierwinkel
en de tijdrovende verwerking ervan. Deze link
zal zsm na de vakantie beschikbaar zijn en via
de mail worden verspreid.
Hulpvragen worden niet altijd gemeld. Indien
er vanuit de school een spontane hulpvraag
komt, die niet al maanden van te voren hoeft
te worden aangegeven, wordt dit via de papieren bij de lokalen kenbaar gemaakt en/of via de
groepsapp. Wij hopen dat we weer op uw extra
handen mogen rekenen komend schooljaar!
Een school draait altijd beter met de inzet van
zoveel ouders, zoals hier op Het Kompas!

Belangrijke
data voor
de komende
periode:
10 juli
Kinderen zijn vrij (start zomervakantie)

24 augustus
Start eerste schooldag

26 augustus
Show i.v.m. onthulling nieuw motto
Het Kompas

Ouderraad
sponsort
Het Kompas
Ook in het komende schooljaar kunnen
er weer tosti’s gemaakt worden, want
het eten met de leerkracht moet wel
gezellig en lekker zijn. De ouderraad
heeft weer een aantal tosti-ijzers aangeschaft.
Op de foto hiernaast vindt de overhandiging
van een tosti-ijzer door de penningmeester
van de OR plaats aan Marloes.
Natuurlijk doet de OR veel meer... Ook in
het afgelopen jaar hebben we weer veel
vuldig een beroep op hen mogen doen.
Soms ging het daarbij om “extra” handen
bij een bepaalde activiteit. Meedenken over
de organisatie van activiteiten, het afscheid
van de groepen 8 en soms was het een
vorm van sponsoring. Bij deze willen we
alle ouderraadsleden hartelijk bedanken
voor hun inzet en betrokkenheid in het
afgelopen jaar.

Op zoek naar
luizenouders
Beste ouders en verzorgers, we hebben
op onze school een groep luizenouders
die na elke vakantie de kinderen controleert op luizen. Zo zorgen we er samen voor dat er op school geen grote
luizenuitbraak komt.
Veel ouders melden het ook bij de leerkracht
als hun kind luizen heeft, zodat we dan ook
de groep kunnen controleren. Ons luizenpluis team heeft vele trouwe pluizers, die al
jarenlang helpen met de controle.
Maar dat team is nu op zoek naar extra
mensen. In sommige groepen zijn er niet
voldoende ouders om de controles uit te
voeren. Daarom een luizenalarm! Wij willen
onze school samen met u graag luisvrij houden. Dus... wie komt ons team versterken?
Er zijn 5 reguliere controles per jaar en als er
luizen zijn gevonden zijn er nog hercontroles
nodig. (Meestal controles op woensdag einde
van de morgen) Als we één of twee pluizers
per groep kunnen inzetten hoeft het maar
een half uurtje te duren. Dus meld u aan! U
pluist dan in de groep van uw kind. De eerste
keer krijgt u alles uitgelegd door een ervaren
luizenouder.

In alle groepen is een extra paar
handen geen overbodige luxe, dus
in welke groep uw kind ook zit, u
kunt zich altijd aanmelden.
Voor groep 1d zoeken we nog 2 ouders
Voor groep 1e zoeken we nog 2 ouders
Voor groep 1a-2a zoeken we nog 2 ouders
Voor groep 1b-2b zoeken we nog 2 ouders
Voor groep 1c-2c zoeken we nog 2 ouders
Voor groep 3a zoeken we nog 1 ouder
Voor groep 5a zoeken we nog 1 ouder
Voor groep 5b zoeken we nog 1 ouder
Voor groep 7a zoeken we nog 1 ouder
Voor groep 7b zoeken we nog 2 ouders
Voor groep 8a zoeken we 2 ouders
Voor groep 8b zoeken we 2 ouders

Als u zich al heeft opgegeven dan hoeft u dit
niet nogmaals te doen.
U kunt zich aanmelden via de leerkracht van
uw kind, of per mail bij

Patricia Sonke
p.sonke@onzewijs.nl)
of Chellie van Klooster
c.vanklooster@onzewijs.nl

Schoolorganisatie
2020-2021
U bent in de afgelopen tijd al op de
hoogte gebracht van de groepsverdeling en u weet inmiddels ook welke
leerkracht(en) er op welke dagen werken. Op onze website kunt u deze info
overigens ook nog terugvinden. Bij deze
ontvangt u vast een aantal belangrijke
zaken m.b.t. de start van het nieuwe
schooljaar. Deze zaken staan ook vermeld in de schoolgids, die u na de zomervakantie ontvangt en die inmiddels
online staat op onze website
Vakantieregeling		
Elk jaar wordt een vakantieregeling vastgesteld, die voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Soms kunnen studiedagen van
het onderwijzend personeel (waarbij de
kinderen vrij zijn) nog niet precies worden
gepland. Hierover worden mededelingen
gedaan via de Kompaswijzer en/of website.

Vakantierooster
2020-2021
Herfstvakantie
19 oktober t/m 23 oktober
Kerstvakantie
21 december t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie
15 februari t/m 19 februari
Goede Vrijdag
2 april
2e Pasen
5 april
Meivakantie
26 april t/m 7 mei
Hemelvaart
13 mei & 14 mei
2e Pinksterdag
24 mei
Zomervakantie
26 juli t/m 3 september

Vrije dagen en studiedagen
in 2020/2021 (o.v.b.)
Op de onderstaande data zijn studiedagen
ingepland in het kader van professionalisering en team- en schoolontwikkeling.
Alle kinderen zijn dan vrij.
Studiedagen
2 oktober, 7 december, 22 februari,
17 juni, 7 juli
Kinderen zijn om 12.00 uur uit
18 december , 23 juli

Activiteiten (o.v.b.)
Schoolreis groep 5 t/m 7
22 april
Schoolreis groep 3-4
4 juni
Kamp groep 8
8 t/m 10 juni
Schoolreis groep 1-2
9 juni
Avondvierdaagse 2021
17 t/m 21 mei 2021

Contact school (in geval van nood)
In geval van nood kunt u contact opnemen
met één van onderstaande mensen. Wij
hopen dat dit natuurlijk niet nodig zal zijn.
In geval van noodsituaties kunt u contact
opnemen met de directie. Zij zullen per
situatie bekijken welke leerkracht contact
met u op zal nemen.
Meester Joost: 06-47613440
Juf Kimberley: 06-15033821
Plaats in het gebouw en op het plein

Gebruik ingangen, pleinen en
fietsenstallingen
Voorplein; kant van de wijk, bij de centrale
entree. Achterplein; kant van de Torenweg
Voorplein (centrale entree); De leerlingen uit groep 1-2 komen samen met de
ouders via de centrale entree.
Dit geldt voor zowel de morgen als de middag. Fietsen kunnen in de stalling op het
voorplein worden gehangen (of gezet).
De leerlingen uit de beide groepen 3 en
4 maken gebruik van de entree links van
de centrale entree. De leerlingen worden
daar aan het begin van de dag, na de ochtendpauze en na de middagpauze door de
groepsleerkracht op een vaste plaats (op
het voorplein) opgehaald. Zij kunnen hun
fietsen kwijt in de fietsenstalling op het
voorplein.
Achterplein (tegen de Torenweg)
De leerlingen uit groep 5 t/m 8 maken
gebruik van het achterplein. Zij komen naar
binnen via de achteringang bij de KOW. Zij
maken gebruik van de vrije inloop aan het
begin van de morgen. Na de ochtend- en
middagpauze worden zij door de leerkrachten opgehaald. De fietsen kunnen zij stallen in de fietsenstalling op het achterplein.
Plattegrond plein (incl. schoolgebouw)

Uitgangspunten:
• Groep 5 gaat via de KOW ingang omdat
groep 5b (Martijn) beneden zit.
• De jaargroepen gaan tegelijkertijd naar
binnen en buiten..
• We maken nog steeds gebruik van de
verzamelplaatsen op het schoolplein.
• We gaan er in dit plaatje nog steeds vanuit dat ouders niet welkom op het schoolplein en in de school.
• Ouders zetten hun kind(eren) af bij het
hekwerk en verlaten z.s.m. de parkeerplaatsen om weer ruimte te maken voor
andere ouders.

