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Is het geen wonder
zoals alles groeit
en zelfs na een winter
zo prachtig opbloeit

Het blijft toch bijzonder
dat warmte en licht
bij plant, dier en mens
dit wonder verricht



Op het moment van schrijven, zijn alle 
groepen gelukkig aanwezig op onze 
school. Elke morgen is het echter weer 
afwachten of we die dag kunnen starten 
met alle groepen. Dat zorgt bij ouders, 
kinderen, leerkrachten en directie natuur-
lijk voor onrust en onzekerheid.
Dit is iets waarmee we in de komende 
maanden rekening mee moeten blijven 
houden. 

De verwachting is en blijft dat we regelmatig 

kinderen en leerkrachten zullen missen op 

school. Ook zal er zo nu en dan nog een groep 

(meerdere groepen) thuis komen te zitten. We 

hopen natuurlijk dat dit beperkt zal blijven.

In deze nieuwsbrief kijken we echter ook voor-

uit naar bijv. Pasen, Koningsspelen, schoolreis-

jes, sportdagen etc.

We hebben daar heel veel plannen voor ge-

maakt. Sommige evenementen zullen zeker 

doorgaan, soms wel in een aangepaste vorm. 

Er zijn echter ook activiteiten bij die we wel 

hebben voorbereid, maar waarvan we nog niet 

zeker weten of deze door kunnen gaan. In deze 

tijd van het naderende voorjaar en de Paastijd 

zijn we al heel blij dat we weer mogen dromen. 

Laten we dat dan ook vooral blijven doen.

Natuurlijk houden we u van al deze ontwikke-

lingen op de hoogte.

Algemeen



In de vorige Kompaswijzer hebben  
we al aan u meegedeeld dat onze  
leerlingen de Cito-toetsen zouden 
gaan maken en de wijze waarop wij 
daar in deze tijd mee omgaan.

Inmiddels zijn alle toetsen afgenomen en 

wat hebben onze kinderen hun best gedaan.

De resultaten zullen we t.z.t. met u commu-

niceren of hebben we inmiddels al met u 

gedaan. Eerder heb ik u gemeld dat we de 

resultaten van deze toetsen nog meer dan 

voorheen, zullen  gebruiken als een meet-

moment (i.p.v. als een afrekenmoment). 

Waar zitten hiaten, wie heeft welke zaken 

wel opgepakt en wie niet en waar moeten 

we vervolgens extra mee aan de slag. Dat 

zijn voor ons hele belangrijke vragen die we 

mee zullen nemen als we de toetsen gaan 

analyseren. 

Citotoetsen op Het  
Kompas (groep 3-8)  
tijdens corona

De naschoolse activiteiten staan  
momenteel op een heel laag pitje. 

Natuurlijk blijven we kijken naar mogelijk-

heden, maar zijn daarbij afhankelijk van 

de richtlijnen vanuit RIVM. We willen graag, 

maar het moet wel verantwoord zijn. We 

houden u hiervan op de hoogte.

Groepsindeling 
2021-2022 
(incl. aanmelden broertjes en zusjes) 

Inmiddels zijn we weer al gestart met de 

groepsverdeling voor het volgende school-

jaar. Ik wil u vragen om eventuele broertjes 

en zusjes die binnen nu en een jaar 4 jaar 

worden, z.s.m. aan te melden. Voor ons is het 

van groot belang dat we zicht hebben op de 

kinderen die gaan komen. Alvast bedankt 

voor uw begrip.

Naschoolse  
activiteiten 



Dit schooljaar zijn we in de onderbouw 
gestart met drie groepen 1/2  en twee 
groepen 1. Deze organisatie hebben we 
geëvalueerd en hieruit kwam naar voren 
dat het werken met groepen 1/2  ons erg 
goed bevalt. 

Positieve punten die wij zien met betrekking  

tot het werken met enkel groepen 1/2 :

  We kunnen nog beter aansluiten bij de  

ontwikkeling van alle kleuters.

  We kunnen de kleuters op deze wijze gedu-

rende het schooljaar meer evenredig verdelen 

als het gaat om aantal leerlingen per groep en 

de ondersteunings- en zorgbehoeften. 

  Na groep 1 hoeven er geen kinderen te  

worden verdeeld over de groepen 2.

Na een peiling bij de leerkrachten van de groep 

1 en 2, de medezeggenschapsraad en het  

management team, is besloten dat we volgend 

jaar gaan starten met vijf groepen 1/2 . 

De komende maanden gaan we ons buigen over 

een gelijkmatige verdeling van de kinderen over 

de vijf groepen 1/2. Dit zal plaatsvinden in over-

leg met de leerkrachten van groep 1/2 en de 

intern begeleider van de onderbouw. 

We zullen ons de komende maanden ook bui-

gen over het verdelen van de kinderen uit de 

huidige groepen 2 over twee gelijkwaardige 

groepen 3.

Heeft u over de verdeling van de kinderen 

over de groepen 1/2  of 3 een vraag of  

opmerking, dan kunt u deze kenbaar maken 

bij de groepsleerkracht.  

Voor verdere vragen over het tot stand komen 

van deze keuze kunt u altijd terecht bij Joost 

Luteijn, Angelique Filius (intern begeleider  

onderbouw) of Naomi Sinke (coördinator 

onderbouw).

Organisatie 
onderbouw
schooljaar 2021-2022



Personeel 
Na de voorjaarsvakantie zijn juf Anne-
lies en juf Michelle teruggekeerd van 
ziekte en ouderschapsverlof. Juf Anne-
lies staat op maandag en dinsdag voor 
groep 1c-2c (naast juf Patricia)en op 
vrijdag naast juf Mara voor groep 4b. Juf 
Michelle staat naast juf Carolien en juf 
Cobi afwisselend op de maandag, don-
derdag en vrijdag.

Helaas moeten we u melden dat juf Marian 

(groep 1b-2b) voorlopig thuis zal blijven. Het 

is haar momenteel allemaal teveel en dat 

maakt dat ze nu eerst goed moet uitrusten 

voordat ze weer voor de klas kan staan. Juf 

Marian mist de leerlingen van haar groep 

enorm en dat maakt het voor haar extra 

zwaar. Zij wordt vervangen door juf Petra en 

ook juf Naomi werkt op sommige dagen extra. 

Als we dan op bepaalde dagen nog iemand 

tekort komen, kunnen we gelukkig een beroep 

doen op juf Heleen. Natuurlijk hopen we erop 

dat juf Marian z.s.m. weer terug zal keren voor 

de groep en wensen haar van harte beter-

schap toe.

Verkeers- 
situatie  
In de komende weken zullen we nog te 
maken hebben met veel overlast i.v.m. 
wegwerkzaamheden rondom de school. 

U kunt de school alleen bereiken via de in-

gang Middelburgse straat. U kunt vooralsnog 

wel rond rijden of gebruik maken van de ont-

sluitingsweg (via Meiveld).

In de week voor de meivakantie zal de Karel 

de Grote geheel worden afgesloten. U kunt 

dan alleen nog via de ontsluitingsweg de wijk 

verlaten. Tijdens de meivakantie zal men dan 

aan de slag gaan met het laatste stukje weg, 

direct voor de hoofdingang. 

We hopen dan dat na de meivakantie de weg-

werkzaamheden zullen zijn afgerond.



Het Kompas 
en Covid-19

We proberen u via brieven, mailtjes en 
parro goed op de hoogte te houden. We 
proberen op onze website alle belangrijke 
info m.b.t. het coronavirus up to date te 
houden. 

U kunt dan alles nog eens rustig doorlezen. Let 

hierbij met name op de “beslisboom” die heel 

veel duidelijkheid biedt als kinderen iets man-

keren of als er in het gezin iets speelt in relatie 

tot corona en/of verkoudheidsklachten.

Inmiddels hebben we als team ook weer een 

draaiboek opgesteld, mocht de school toch 

weer dicht moeten gaan. Natuurlijk hopen we 

niet dat dit zal gebeuren, maar je kunt maar 

voorbereid zijn.

Belangrijk als u uw kind(eren) naar 
school brengt:

 Kom zoveel als mogelijk te voet of met de fiets.

  Parkeer uw auto op de parkeerplaatsen bij de 

gymzaal (zijkant), het Meiveld of de Palts.

  Probeer de hoofdingang zoveel als mogelijk vrij 

te houden, zodat kinderen geen last ondervin-

den van ouders als ze het plein oplopen.

  Zorg dat uw kind(eren) even afstapt, voordat 

hij of zij het plein opkomt, in geval men met 

de fiets komt.  

  Zet uw kind(eren) af en vertrek z.s.m. zodat 

we met elkaar de 1,5 meter afstand kunnen 

handhaven

Belangrijk in geval ouders op school  
komen:

  Ouders mogen geen klachten hebben (zie 

verder richtlijnen RIVM)

  Bij de hoofdingang staat een desinfectiezuil 

met automatische gel-dispenser waar ouders 

hun handen moeten ontsmetten.

  Ouders registreren zich via QR-code (zie 

code aan voorzijde deur). 

  Ouders dragen in gangen en hal een  

mondkapje.

Registratie via QR-code (voordeur  
Kroonjuweel): 

  Scan de code met een QR-codescanner op je 

mobiele telefoon (verkrijgbaar via Playstore)

  Kies voor: ‘open de link’. 

  Vul de korte vragenlijst via Google Forms 

in.(5 korte vragen)

  Druk aan het eind op ‘verzenden’.

  Jouw/Uw gegevens worden maximaal een 

week bewaard om contactonderzoek te  

kunnen laten uitvoeren. Daarna worden ze 

vernietigd (verwijderd uit het systeem). 

  Deze registratie moet helaas iedere keer  

worden uitgevoerd.



Nieuws uit de 
schoolbieb
Misschien heeft u al gezien op de site dat 
er een nieuwe pagina toegevoegd is aan 
de informatie voor ouders: 

Op deze pagina kunt u voortaan alle informatie 

vinden over boeken en de bibliotheek.

U kunt dan denken aan boekentips van leerlin-

gen of leerkrachten, nieuwe boeken in de bi-

bliotheek, activiteiten rondom boeken en lezen, 

zoals de Kinderboekenweek, enz.

De input vanuit de leerlingen kan komen van-

uit hun boekenbeurt en van de leerkrachten uit 

een boekenbabbel of andere boekentip. Uiter-

aard houden we ook de informatie vanuit de 

Zeeuwse Bibliotheek in de gaten, alsmede die 

van boekhandels die het onderwijs een warm 

hart toedragen. We hopen dat deze pagina veel 

gelezen zal worden.

Boekennieuws van Het Kompas

https://hetkompas.onzewijs.nl/voor-ouders/schoolbibliotheek


Foto’s van “ren je rot” bij de rekenles. De 

kinderen moesten allerlei rekensommen 

oplossen buiten. Het was een groot succes!

De kinderen van groep 3b hebben in  

teams plattegronden gemaakt bij het thema 

‘Hier woon ik’. Ze hebben heel enthousiast 

samengewerkt!

Rekenles groep 
6b buiten op het 
plein

Thema  
‘Hier woon ik’  
in groep 3b



Schoolreis & 
schoolkamp 

Op dit moment volgen we de ontwik-
kelingen (m.b.t. coronamaatregelen) op 
de voet, zeker in relatie tot schoolreis/
schoolkamp. We houden er sterk reke-
ning mee dat de schoolreisjes ook dit 
schooljaar niet door kunnen gaan of in 
een sterk aangepaste vorm.

In de lijst met data kunt u zien dat we  

hebben moeten schuiven wat betreft de 

data van de schoolreisjes van groep 3 en 

groep 4 t/m 7. Dit heeft te maken met de 

beschikbaarheid van de beide parken en  

de busmaatschappij. 

Eén en ander staat dus wel ingepland, maar 

we willen u nogmaals melden dat we hele 

grote twijfels hebben over het doorgaan van 

dit alles. We houden u hiervan natuurlijk op 

de hoogte.



Belangrijke  
data voor  
de komende 
periode: 

02 / 04 Goede vrijdag (iedereen vrij)

05 / 04 Tweede paasdag (iedereen vrij)

06 / 04 Start project (duurt tot meivakantie)

23 / 04 Koningsspelen (o.v.b.)

Zomerfeest  (o.v.b.)

05 / 07 Schoolreis groep 3  (o.v.b.)

07 / 07 

Schoolreis groep 4-7 (o.v.b.)09 / 07 

Studiedag (iedereen vrij)

22 / 07 Laatste schooldag/ 

31 / 03 Theoretisch verkeersexamen 
(groep 7)

08 / 06 Kamp groep 8 - t/m 10/06 (o.v.b.)

09 / 06 Schoolreis groep 1-2 (o.v.b.)

17 / 06 Studiedag (iedereen vrij)

13 / 05 Hemelvaartsdag

14 / 05 Hemelvaartsdag

24 / 05 2e Pinksterdag (iedereen vrij)

25 / 05 Sportdag Kompas (gr. 3-8, o.v.b.)

Meivakantie
26 april t/m 7 mei



Welkom!
Nieuwe leerlingen op school

April Anne-Fleur de Smit 1d

Brooklyn Bout 1a-2a

Levie Brouwer 1a-2a



Door corona zijn we als sportcommissie be-

zig met een alternatief voor de sportdagen. 

Besloten is om leerlingen alleen te laten 

sporten tegen kinderen uit de eigen klas (of 

eigen bouw, mocht dit t.z.t. weer zijn toege-

staan). Voor Het Kompas zijn de velden van 

Fortis gereserveerd op dinsdag 25 mei (uit-

wijk dinsdag 1 juni). Per bouw wordt er ge-

keken naar een sportmoment van zo’n 1.5 

uur. Nadere info volgt z.s.m.

Sportdag 2021 
(groep 3 t/m 8)

Op donderdag 1 april vieren wij Pasen 
op school. Helaas moeten we ook hier-
bij weer rekening houden met de Co-
rona maatregelen. Dit jaar zullen we 
het paasfeest in eigen klas vieren.  

Na binnenkomst start de viering waar-

bij het paasverhaal centraal staat. Na de 

viering krijgen de kinderen voor de kleine 

pauze wat lekkers van school. De kinderen 

krijgen allemaal een eierkoek, krentenbol 

en een pakje drinken. Ze hoeven dus niks 

mee te nemen voor de ochtendpauze. Voor 

de lunch moeten ze wel hun eigen eten en 

drinken meenemen. 

De tafels worden netjes gedekt en zo kun-

nen we gezellig samen van onze eigen 

lunch genieten. 

‘s Middags krijgen de kinderen een chocola-

de-ei of chocolade eitjes.

Mocht uw kind hiervoor een allergie of into-

lerantie hebben, wilt u dit dan z.s.m. door-

geven aan de leerkracht? 

Indien uw kind bovenstaande niet mag eten 

of niet lust, dan willen wij u vragen zelf een 

ochtend pauzehap mee te geven. 

De school is gewoon op het normale tijdstip 

uit. De Vrijdag en Maandag hierna zijn de 

kinderen vrij, want dan is het Goede vrijdag 

en 2e paasdag.

Wij hopen dat het een mooie viering en een 

gezellige dag mag worden!

Spreekbeurten 
en boek- 
besprekingen 
Elk jaar geven de kinderen uit groep 6 een 

spreekbeurt én een boekbespreking. Natuur-

lijk is dit spannend voor de kinderen maar 

het is vooral heel erg leuk! Het advies is om 

een onderwerp te kiezen wat dicht bij de kin-

deren ligt, dus waar ze interesse voor heb-

ben en waar ze misschien ook al veel over 

weten. Bij iedere spreekbeurt leert de klas 

weer nieuwe dingen én ook leren we elkaar 

nog beter kennen.

Paasviering 
2021 



Konings- 
spelen 2021

Dit jaar zullen de Koningsspelen er door 
de corona maatregelen anders uitzien 
dan dat wij voor ogen hadden. Toch wil-
len wij voor de kinderen een fijne dag 
organiseren, die zich ook deels buiten de 
school af zal spelen. 

Vooralsnog zal korfbalvereniging Fortis uit 

Oost-Souburg een deel van het programma op 

zich nemen. De groepen 1 en 2 zullen in de 

gymzalen onder leiding van een aantal trainers 

van Fortis verschillende sport-en-spelactivitei-

ten gaan doen. De groepen 3 t/m 8 zullen ook 

aan de slag gaan met verschillende activiteiten, 

maar dan op de sportvelden van Fortis. Natuur-

lijk zullen de leerkrachten zelf zorgdragen voor 

de verdere invulling van deze dag met o.a. ver-

schillende spel- en knutselactiviteiten. Om het 

toch feestelijk te houden zouden wij het leuk 

vinden als de kinderen deze dag in het oranje 

gekleed komen.

Wij hopen er met zijn er ondanks alles nog een 

leuke dag van te maken!

Ook wat betreft deze Koningsspelen zijn we na-

tuurlijk afhankelijk wat er tegen die tijd wel- en 

niet mag.



School- 
project 2021

Vanaf dinsdag 6 april t/m 23 april  
zullen we met de hele school gaan  
werken rondom het thema Weten-
schap; Reis door de ruimte.

Elke klas gaat hier op verschillende wijze 

aandacht aan besteden. Zo kunt u denken 

aan het lezen en bekijken van allerlei boe-

ken, filmpjes en uiteraard knutselopdrach-

ten. Normaal gesproken nodigen we u aan 

het eind van zo’n projectweek altijd uit. 

Helaas zal dat deze keer niet mogelijk zijn. 

Door middel van foto’s en filmpjes zullen we 

u toch proberen te betrekken bij onze reis.

Te zijner tijd zult u meer informatie van ons 

krijgen.

We gaan er een leuke en leerzame reis van 

maken!



Op 12-04-2021 komt ANWB Street- 
wise, een spannend verkeersprogramma, 
weer langs bij basisschool Het Kompas 
in Oost-Souburg. ANWB Streetwise leert 
kinderen beter om te gaan met het huidi-
ge verkeer. Alles zal coronaproef worden 
aangeboden

In verschillende praktijklessen leren de kinde-

ren over het gebruik van gordels, kinderzitjes, 

remweg en reactiesnelheid. ANWB Streetwise 

bestaat uit 4 onderdelen:

  In Toet toet leren de kinderen van groep 2 

in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen 

en oefenen het veilig oversteken. Daarnaast 

wordt geoefend met de autogordel in combi-

natie met het kinderzitje. 

  Tijdens Blik en klik leren de kinderen van 

groep 4 in de gymzaal over veilig oversteken. 

Het belang van het dragen van de gordel en 

gebruik van een kinderzitje in de auto wordt 

geoefend met een spannende gele elektroauto. 

  Hallo auto voor de groepen 6 vervalt dit jaar 

i.v.m. de aanpassingen aan de verkeerssitua-

tie rondom de school en de wijk in die week. 

  Bij Trapvaardig oefenen de kinderen van 

groep 8 op het schoolplein hun praktische 

fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen over 

een uitdagend parcours en trainen moeilij-

ke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware 

rugzak op. Hiermee worden de kinderen voor-

bereid op het zelfstandig fietsen naar de mid-

delbare school. De les wordt in het leslokaal 

met een theoretische inleiding gestart.

ANWB 
Streetwise bij 
basisschool 
Het Kompas




