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Even lezen:
 Schoolfruit
 Groep 8 & Het Polderhuismuseum
 Naschoolse activiteiten
 Verkeerssituatie
Het Kompas
richt zich op ieder kind

De boom in het bos
liet in de herfst alles los.
Alles liet hij gaan
hij fluisterde zacht:
loslaten is nodig
om sterker in het leven te staan

Algemeen
We zitten inmiddels alweer in de maand
november. De dagen worden korter en het
dagelijkse leven speelt zich weer grotendeels binnenshuis af.
Nu het kouder wordt en we vaker dagen
hebben met slecht weer, komen er ook weer
steeds meer ouders met de auto naar school.
Wat is het dan fijn om een beroep op de ver
keersouders te kunnen doen. In de afgelopen
periode zijn zij opnieuw gestart met hun
activiteiten. Dat was in eerste instantie niet
meer de bedoeling. Zij zouden stoppen met
hun activiteiten.
Echter, in de praktijk bleken zij nog steeds
keihard nodig zijn, dus hebben we als schoolt
weer een beroep op hen gedaan en... gelukkig
reageerden zij heel positief. Zij wijzen ouders
op plekken waar niet geparkeerd mag worden
en geven tevens aan waar nog wel plaats is om
te parkeren. Ook letten ze erop dat kinderen
veilig over kunnen steken. Kortom, we zijn nog
steeds ontzettend blij met deze vrijwilligers en
ik hoop... u ook!

Op school hebben we de draad na de herfst
vakantie ondanks de Covid-19 crisis weer op
gepakt. Ook activiteiten als “gratis fruit” en
naschoolse activiteiten zijn (deels) weer van
start gegaan of starten zeer binnenkort. We zijn
er als school bijzonder trots op dat we onze
kinderen ondanks de Covid-19 crisis toch weer
zo’n naschools programma kunnen aanbieden,
ook al is het dan beperkter dan “normaal”.
Heel veel activiteiten hebben we in de afgelopen
periode door deze crisis moeten afzeggen of
uitstellen. Normaal gaan de kleutergroepen
naar het bos, is er een korfbaltoernooi, hebben
we een herfstdisco en zo kan ik nog even door
gaan. Dat alles is er nu niet bij.
Desondanks maken we er met elkaar het bes
te van, zijn de kinderen keihard aan het werk
en hebben we gelukkig ook heel veel plezier
met elkaar. De zaken die dan wel door kunnen
gaan, zoals de kinderboekenweek... daar genie
ten we dubbel en dwars van met elkaar.
In de komende periode gaan we ons voorbe
reiden op de komst van Sint en de Pieten. Nu
maar hopen dat Sint ook onze school weer een
bezoek zal brengen…..en dat het een gezellig
feest wordt voor iedereen! Hoe we dat in tijden
van Corona allemaal gaan organiseren; daar
hoort u binnenkort meer over.

We starten
weer met
schoolfruit!
Goed nieuws! Het Kompas is één van
de vele basisscholen die dit schooljaar
mag meedoen aan het EU-Schoolf ruiten groenteprogramma.
Van 31 augustus t/m 11 september 2020
konden basisscholen zich inschrijven voor
het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma.
Alle basisscholen, speciaal basisonderwijs-scholen en voortgezet speciaal onderwijs-scholen kregen de kans zich in te
schrijven gedurende deze twee weken. Dit
jaar doen er 2849 scholen mee en ook Het
Kompas doet weer mee. De leveringen lopen
van 9 november 2020 t/m de week van 12
april 2021.
Gedurende deze periode ontvangt onze
school drie gratis porties groente en fruit
per leerling per week. Ook zijn er lessen
over groente, fruit en gezonde voeding.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten
en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond,
maar ook leuk!
We gaan dit jaar zoveel als mogelijk uit van
handfruit, wat we makkelijk aan de kinderen
uit kunnen reiken, zonder al teveel handelingen. Fruit wat wel veel voorbereidingen
vergt, zullen we niet uitdelen i.v.m. het ontbreken van ouders. In principe wordt het
fruit uitgedeeld op woensdag t/m vrijdag,
maar het kan dus ook zo zijn dat we in een
bepaalde week maar één of twee keer fruit
uitdelen. We willen u dan ook vragen om
gewoon fruit mee te geven aan uw kind en
als we wel iets uitdelen, kan het zijn dat
uw zoon of dochter met fruit thuiskomt. We
doen dus een beroep op uw flexibiliteit en
hopen op uw begrip hiervoor.
Als we fruit niet uit (kunnen) delen, zullen
we dit schenken aan de voedselbank, zodat
het toch een goede bestemming krijgt.

Aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid groente en fruit
De groente- en fruitlevering die uw kind
krijgt vanuit het EU-Schoolfruitprogramma
is een aanvulling op de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH). Met de groenteen fruitlevering van het EU-Schoolfruitprogramma (minimaal 70 gram per portie)
maken kinderen een goede start om de
ADH te halen!
“Soms zijn kinderen pas gewend aan
een onbekende smaak na 10 tot 15
keer proberen”
Het is belangrijk om kinderen verschillende
soorten groente en fruit te laten proeven.
Zo maken kinderen kennis met veel verschillende smaken en structuren. Soms zijn
kinderen pas gewend aan een onbekende
smaak na tien tot vijftien keer proberen!
Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen.
Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen
verschillende soorten fruit en groente. Ook
als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in de klas lekker mee. Want in
de praktijk blijkt: zien eten, doet eten.

Het Kompas is
een Gezonde
school!

Het Kompas was al een gezonde school op
het gebied van Fysieke weerbaarheid.
Dat onderdeel hebben we afgelopen zomer op
nieuw moeten aanvragen en is nu verlengd t/m
sept. 2023. Daarnaast hebben we ook een certi
ficaat weten binnen te halen m.b.t. voeding. Ook
dat is nu geregeld t/m sept. 2023. Fysieke weer
baarheid hebben o.a. verkregen door de wijze
waarop we op onze school omgaan met lessen
rondom weerbaarheid. Echter ook een protocol
m.b.t. omgaan met hitte e.d. heeft hier zeker
aan bijgedragen. Voeding hebben we te danken
aan o.a. ons fruitbeleid en de wijze waarop we
omgaan met fluorspoelen.

Personeel
Trots kunnen we u melden dat we juf Tamara
Aleman hebben benoemd voor de vacature in
groep 3a. Juf Tamara is nu nog werkzaam op
de Wegwijzer in Zwijndrecht. Per 1 januari zal
ze op maandag t/m donderdag voor groep 3a
staan. Juf Kimberley zal dan de vrijdag voor
haar rekening nemen.
Begin november is zij vanuit Dinteloord naar
Scharendijke verhuisd.
Even voorstellen…

Ik ben Tamara Aleman en ik ben 31 jaar en
alweer 4 jaar getrouwd met mijn man Jan.
Op dit moment ben ik net verhuisd van
Dinteloord (Brabant) naar Scharendijke
(Zeeland) en daarom kom ik op ‘Het Kom
pas’ werken. Zelf ben ik al 10 jaar werkzaam
in het onderwijs en momenteel werk ik nog
in Zwijndrecht. Per 1 januari zal ik werk
zaam zijn op ‘Het Kompas’ in groep 3a.
Met veel enthousiasme hoop ik les te
mogen geven aan uw kind. In de klas vind
ik het belangrijk dat kinderen zich fijn en
gezien voelen. Met mijn gitaar zing en speel
ik graag liedjes met de kinderen. Ik hoop op
een fijne samenwerking met u.
Groet, juf Tamara

Schoolfotograaf
Afgelopen september zijn de schoolfoto’s
weer genomen op Het Kompas. Inmiddels
heeft u ook de inlogbrief ontvangen en de
foto’s kunnen bestellen. Helaas konden
de broers- en zussenfoto’s dit jaar niet
op school genomen worden, vanwege het
Corona-virus en de daaromtrent geldende
richtlijnen. Fijn dat de fotograaf u de optie
aanbiedt, de foto’s in zijn studio te laten
nemen.
Graag zouden wij u ook dit jaar weer wil
len vragen om een korte feedback te geven;
waar bent u tevreden over en wat zou u
graag anders willen zien.
U kunt uw feedback mailen naar:
Stephanie Zaman:
s.zaman@onzewijs.nl. Wij hopen op veel
reacties, alvast hartelijk dank.

Nationaal school
ontbijt voor een
goed doel
Op vrijdag 6 november zou eigenlijk het
nationaal schoolontbijt plaatsvinden.
I.v.m. alle corona-maatregelen hebben
we besloten daarvan af te zien.
De bestelling konden we helaas niet meer
annuleren. We hebben daarom het gehele
pakket aan de voedselbank geschonken en
zij waren er ontzettend blij mee. Op de foto
hiernaast heeft de leerlingenraad net de
dozen met inhoud in een bus van de
voedselbank geplaatst.

De leerlingenraad
van onze school
voor het schooljaar
2020-2021
De volgende leerlingen hebben zitting
genomen in de leerlingenraad:

Groep 6a

Ceylin

Groep 6b

Fay

Groep 7a

Romy

Groep 7b

Malou

Groep 8a

Imke

Groep 8b

Nima

De eerste vergadering is inmiddels achter de
rug. Agenda en notulen staan zoals gewoonlijk
weer op de website.
Ook dit jaar hebben we weer te maken met hele
enthousiaste leerlingen met… heel veel ideeën.
We blijven u natuurlijk op de hoogte houden.

Naschoolse
activiteiten zijn
van start gegaan
Na de herfstvakantie is de type-cursus
voor de groepen 6 weer opgepakt.
Ook (een deel van) de technieklessen zijn
gestart. We hebben drie groepen van rond de
25 kinderen. De kinderen uit groep 3 t/m 5a zijn
inmiddels gestart. De kinderen uit de groepen
5b t/m 8 zullen na de kerstvakantie van start
gaan. Geweldig om te zien dat zoveel kinderen
zich hebben ingeschreven voor deze naschool
se lessen. Muziek heeft inmiddels ook een
doorstart gemaakt, nadat de lessen in maart
plotseling moesten stoppen.
Binnenkort hopen we u nog te informeren over
de lessen Spaans en muziek. We denken erover
na om deze lessenseries na de kerstvakantie
van start te laten gaan voor de groepen 4-5
(Muziek) en 5 t/m 8 (Spaans).

Het nationale
voorleeskampioenschap 2020/2021
Op vrijdag 20 november strijden de
voorleeskampioenen van de groepen 7
en 8 tegen elkaar om voorleeskampioen van Het Kompas te worden.
Voor deze belangrijke taak is er een jury
samengesteld, met niemand minder dan
meester Sjaak, meester Joost en natuurlijk
onze eigen bibliothecaresse juf José, zij
kent namelijk alle boeken uit onze bieb op
haar duimpje. De winnaar van Het Kompas
zal hierna gaan strijden voor voorlees
kampioen van de regio, de provincie en
om misschien uiteindelijk wel kampioen
van Nederland te worden.
Jaycee (7a), Zani (7b), Daniëlla (8a) en
Vicky (8b) zullen het tegen elkaar gaan
opnemen en uit betrouwbare bron weten
we dat ze heel goed aan het oefenen zijn,
succes toppers!

Fiets check!
In oktober en november zijn de fietsen
van de kinderen van de groepen 6 t/m
8 gecontroleerd. Er is een uitgebreide
check uitgevoerd door de verkeerscommissie. De kinderen hebben hiervan
een checklist mee naar huis gekregen.
Ook wordt er in november extra aandacht
besteed aan fietsverlichting. De dagen wor
den korter en het is belangrijk dat we goed
zichtbaar zijn in het verkeer.
Uit de check bleek dat er veel fietsen reflec
toren missen, dat fietsen vanaf de zijkant
niet goed zichtbaar zijn in het donker.
De dames van de verkeerscommissie zijn
druk bezig om hier een oplossing voor te
verzinnen, u hoort hier binnenkort meer
over. Heel fijn dat Heidi, Martje en Jeanet dit
willen doen, dank voor jullie inzet.

Ouderbijdrage
(herinnering)
De ouderraad vraagt jaarlijks aan alle ou
ders een bijdrage van € 20,00 per kind. U
heeft hier in september een brief over ont
vangen via de mail. Wij zouden graag de ou
derbijdrage uiterlijk 1 december 2020 willen
ontvangen, zodat we daarmee verschillende
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.
Mocht u door persoonlijke redenen niet in
de gelegenheid zijn de ouderbijdrage te
kunnen betalen, maar wilt u toch iets bij
dragen, dan kunt u gebruik maken van de
middelen van Stichting Leergeld Walcheren.
Heeft u nog vragen over het betalen van de
ouderbijdrage, het leerlingnummer of over
Stichting Leergeld Walcheren? Mail dan
gerust naar juf Kimberley,
k.sterenborg@onzewijs.nl of naar Murlen
murlen@murlendienstverlening.com.

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.
 P arkeer uw auto op de parkeerplaatsen bij de
gymzaal (zijkant), het Meiveld of de Palts.

 P robeer de hoofdingang zoveel als mogelijk vrij
te houden, zodat kinderen geen last ondervin
den van ouders als ze het plein oplopen.

 Z org dat uw kind(eren) even afstapt, voordat
hij of zij het plein opkomt, in geval men met
de fiets komt.

 Z et 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:

 uders mogen geen klachten hebben (zie
O
verder richtlijnen RIVM)

 B ij de hoofdingang staat een desinfectiezuil
met automatische gel-dispenser waar ouders
hun handen moeten ontsmetten.

 uders registreren zich via QR-code (zie
O
code aan voorzijde deur).

 uders dragen in gangen en hal een
O
mondkapje.
Registratie via QR-code (voordeur
Kroonjuweel):

 S can de code met een QR-codescanner op je
mobiele telefoon (verkrijgbaar via Playstore)

 K ies voor: ‘open de link’.
 V ul de korte vragenlijst via Google Forms
in.(5 korte vragen)

 ruk aan het eind op ‘verzenden’.
D

 J ouw/Uw gegevens worden maximaal een
week bewaard om contactonderzoek te
kunnen laten uitvoeren. Daarna worden ze
vernietigd (verwijderd uit het systeem).

 eze registratie moet helaas iedere keer
D
worden uitgevoerd.

Welkom!

Nieuwe leerlingen op school

Oktober

November

Damian Beljaars

8b

Rhobin Vermaat

4a

Leryssa Vermaat

6a

Jonathan de Jong

1d

Rafael Barten

1d

Metehan Uysal

1e

Sofia Wielemaker

1e

Ravi Wanjon

1d

Victoria Patty

1d

Faith Nowak

1e

Evy Wang

1d

Nilaya Castelein

1e

De groepen 8 en
Het polderhuismuseum en de
vuurtoren
Op maandag 2 november zijn we met
de groepen 8 naar Westkapelle afgereisd
voor een leerzame en interessante
excursie.
We hebben een bezoekje gebracht aan het
polderhuismuseum en de vuurtoren. Bij ge
schiedenis werken we vanaf de herfstvakantie
over de eerste en tweede wereldoorlog. Bij het
werken aan een thema hoort natuurlijk een leer
zame excursie. Tijdens ons bezoek aan het pol
derhuismuseum hebben ze ons meegenomen
naar de gebeurtenissen tijdens de tweede we
reldoorlog. Er werd voornamelijk ingezoomd op
Westkapelle, omdat er in het dorp Westkapelle
veel belangrijke gebeurtenissen hebben plaats
gevonden. Door interessante verhalen, filmpjes,
afbeeldingen en opdrachten zijn we heel wat
meer te weten gekomen over de gebeurtenissen
in en rondom Westkapelle.

Daarnaast hebben we de vuurtoren die in 1907
is gebouwd beklommen. De toren is maar liefst
53 meter hoog en heeft meer dan 200 treden.
Ook op de vuurtoren hebben we veel informa
tie en interessante verhalen te horen gekregen.
Helemaal op de top hadden we een mooi uit
zicht over een deel van zeeland. Op de foto’s
een kleine sfeerimpressie van deze leuke en
leerzame dag!

Belangrijke
data voor
de komende
periode:

4 dec

Sinterklaasviering

7 dec

Studiedag (iedereen vrij)

18 dec

Kerstviering (info volgt)
Vanaf 12.00 iedereen vrij

21 dec - 1 jan Kerstvakantie

●4 jan

Eerste schooldag 2021

Bedankt!
afscheid juf
Heleen
Van heel veel ouders heb ik een kaart
gekregen bij mijn afscheid, wat was dat
een leuke verrassing!
Marinka (Ouderraad) bracht een grote doos
vol met kaarten in de klas, op de laatste
middag dat ik lesgaf in groep 1. Veel kaarten
met lieve woorden, herinneringen, geschre
ven door u, ouders van het Kompas.
Chocola, een cadeaubon, snoepgoed etc.
Het was hartverwarmend.Ondanks de be
perkte contactmomenten met ouders was
dit een mooie actie. Dank aan de ouderraad
die dit heeft georganiseerd!
Ik geniet van de eerste pensioendagen,
zeker met dit mooie weer. Nogmaals harte
lijk dank voor alle kaarten en cadeautjes.
Hartelijke groeten, Heleen.

Verkeerssituatie
rondom Het Kroonjuweel
De gemeente heeft op 27 oktober 2020
een brief aan alle omwonenden gestuurd met uitleg over de verkeerssituatie. De verkeerssituatie rondom Het
Kroonjuweel zal namelijk binnenkort
aangepast gaan worden, zoals al eerder aangegeven.
De verhoogde bocht met de afvalbakken
wordt grondig aangepakt, zodat het zal
veiliger worden om fietsend naar school te
komen. Een verhoogde stoep zorgt ervoor
dat kinderen rustig naar school kunnen
lopen. Er komt 1 nieuw zebrapad, en de
andere zebrapaden komen te vervallen.
Daarnaast krijgen we er een paar parkeer
plaatsen bij, inclusief een invalideparkeer
plaats en wordt het duidelijker waar wel en
waar niet geparkeerd kan worden.
Gemeente geeft aan dat zij naar verwach
ting eind november zullen beginnen met
deze werkzaamheden. Zodra de planning
definitief bekend is, zullen wij, u als ouders
hiervan ook op de hoogte brengen. Prioriteit
van de gemeente zal in ieder geval zijn dat
de school bereikbaar zal zijn tijdens de
breng- en haaltijden.
Heeft u hier vragen over? Die kunt u stellen
aan de gemeente: 0118-487185 (onder
werp: woonrijp maken van Kroonjuweel/
Palts 1108878/1253330)

Nieuws overblijf
op Het Kompas
De overblijf verzorgt de pauze en samen
met school kijken we hoe we dat op een
prettige manier kunnen doen. Om goed
samen te werken hebben we ook teammeet
ings. Zo hebben we laatst met elkaar geke
ken wat er goed gaat en wat voor verbeter
punten wij zien. Dat was een erg leerzaam.
Ik ben trots op de grote mate van betrok
kenheid van de begeleiders.
Wilt u ook meedraaien?
Laat met mij weten!
jeanet.steenbeek@onzewijs.nl
06-44 541 542
Zeker tijdens deze bijzondere tijden hebben
we extra mensen nodig. Er zijn nu vaker
mensen afwezig en dat merken we op de
overblijf ook. Tot nu toe krijgen we het nog
goed geregeld, maar wat extra handen zou
wel heel fijn zijn.

(Naschoolse)
Muzieklessen op
Het Kompas
Miranda Mulder van de Zeeuwse Muziekschool heeft na de zomervakantie een
doorstart gemaakt met de kinderen die in
maart met de (naschoolse) muzieklessen
waren begonnen.

De kinderen vonden het erg leuk dat deze
cursus weer door kan gaan. Zie ook de vrolijke
gezichten tijdens de les! We hopen na de kerst
vakantie weer van start te kunnen gaan met een
nieuwe cursus. U krijgt daar t.z.t. meer informatie
over.

