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Het Kompas  
richt zich op ieder kind



Ik ben ik 

Ik ben ik, 

ik ben niet volmaakt, 

ik ben niet perfect, 

maar zo ben ik, 

ik weet wie ik ben, 

en ik weet wat ik wil, 

soms ben ik een prater, 

soms ben ik heel stil, 

om mij te leren kennen, 

moet je dit kunnen leren, 

ik ben wie ik wil zijn, 

en zo moet je mij maar accepteren!



De eerste weken van het schooljaar zit-
ten erop. We hebben de kinderen goed 
leren kennen, we hebben met de ouders 
gesproken en hebben samen groepsregels 
opgesteld. 

Wat zijn de hobby’s van uw kind? Met wie werkt 

hij of zij graag samen? Op welke wijze leert uw 

kind het beste? Voor ieder kind is het belangrijk, 

dat het weet wat zijn sterke en minder sterke 

kanten zijn. Van die sterke en minder sterke 

kanten moet de leerkracht natuurlijk ook weer 

op de hoogte zijn om zo goed mogelijk aan te 

kunnen sluiten bij de (onderwijs)behoeften van 

uw zoon of dochter. Mede door de gesprekken 

in de afgelopen weken, hebben we ons als team 

een goed beeld kunnen vormen van alle kinde-

ren en we hopen daar in de rest van het school-

jaar ons voordeel mee te doen want… ieder kind 

mag er zijn (zie bovenstaand gedicht)!

De info-avonden konden dit jaar helaas niet 

doorgaan. We hebben als team echter gezorgd 

voor alternatieven via flyers, filmpjes, nieuws-

brieven etc. We hopen dat u toch een beeld 

heeft gekregen van de groepen en hetgeen er 

dit jaar allemaal aan bod gaat komen.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat er mo-

menteel weer heel veel gebeurt op onze school 

op allerlei gebied.

Ik wens u dan ook heel veel leesplezier toe en 

mocht u toch nog vragen en/of opmerkingen heb-

ben n.a.v. het lezen van deze nieuwsbrief, laat dat 

dan even weten. Ik sta u dan graag te woord.

Algemeen



In de onderbouw stond de studiedag 
in het teken van het volgen van de 
leerlingen uit de groepen 1-2 via Kijk! 
beredeneerd aanbod. 

We zijn bezig geweest met ons basisaanbod 

voor onze kleuters in kaart te brengen. Dit 

alles aan de hand van de tussendoelen voor 

kleuters. Ook gaan we komende periode kij-

ken naar onze hoeken. Hoe kunnen we deze 

duurzaam inrichten, zodat er zoveel moge-

lijk doelen in de hoeken aan bod komen.

In de middag hebben we het LIST nascho-

lingstraject afgesloten. We hebben nog-

maals gekeken naar onze brede thema’s die 

we vormgeven aan de hand van verschillen-

de prentenboeken. We hebben ook genoeg 

handvaten gekregen voor het aanbod voor 

kleuters die meer uitdaging nodig hebben 

of juist meer begeleiding op het gebied van 

hun lees-en schrijf ontwikkeling.

De groepen 3-8 zijn ’s morgens aan de slag 

gegaan met EDI. EDI staat voor Expliciete 

Directe Instructie. EDI is o.a. gericht op het 

geven van instructie aan kinderen. Hoe doe 

je dan? Waar moet je opletten wat geven 

van een goede instructie betreft? Welke af-

spraken maak je in dat geval als team? Dit 

soort vragen kwamen o.a. aan bod.

EDI komt gedurende het gehele jaar terug 

tijdens de studiedagen en natuurlijk hou-

den we u daarvan op de hoogte.

’s Middags stond voor de groepen 3-8 in het 

teken van LIST en onze nieuwe methodes 

voor rekenen en wereldoriëntatie. Daarbij 

hebben we met name gekeken naar hoe het 

tot dusver gaat met deze methodieken en 

op welke punten we nog aanpassingen zou-

den moeten verrichten.

We hebben de studiedag afgesloten met een 

feestelijke borrel die in het teken stond van 

de officiële certificering als LIST-school.

Studiedag  
2 oktober



Wie in Oost-Souburg kent juf Heleen niet? 
Dat zullen er niet zoveel zijn. 44 jaar heeft 
juf Heleen voor de klas gestaan.

Op dinsdag 13 oktober zal juf Heleen voor de 

laatste keer voor groep 1c-2c staan.

Een gedenkwaardig moment na 44 jaar voor de 

klas te hebben gestaan! En... natuurlijk willen 

we daar wel even bij stilstaan. Echter, ook hier-

bij werkt de corona-crisis niet echt mee.

In overleg met juf Heleen is dan ook besloten 

om het afscheid “klein” te houden. Jammer, 

maar het is niet anders. 

Dat houdt in dat we als team afscheid van haar 

zullen nemen en dat er in groep 1c-2c nog een 

klein feestje zal worden gevierd.

Na 44 jaar werken op het Kompas komt er deze 

week een einde aan mijn werk in het onderwijs.  

Begonnen op een 3-klassige kleuterschool aan 

de Molenweg ( samen met juf Marianne ) en ge-

eindigd op het Kroonjuweel.

Veel kinderen heb ik in de klas gehad, wel 1100! 

Sommige kleuters van toen brengen nu hun 

kleinkind naar school. Talloze oudergesprekken, 

kerstvieringen, knutselwerkjes, nieuwe  

methodes, stagiaires en  vergaderingen  

kwamen voorbij. Ook veel collega’s heb ik zien 

komen en gaan. Nu ga ik stoppen, het was een 

goede tijd, het is mooi geweest. Dankbaar ben ik 

dat ik mijn loopbaan in goede gezondheid heb 

kunnen afsluiten. Heel jammer is dat mijn af-

scheid in corona tijd valt: we vieren dit op vrij-

dag 16 september alleen met het schoolteam, 

het is niet anders. 

Nu komt er tijd voor andere dingen, lege dagen, 

veel wandelen en fietsen. U zult mij vast nog 

wel eens zien bij de kleuters, als invaljuf.

Dank voor alle vertrouwen al die jaren, 

een hartelijke groet, Heleen

Afscheid  
juf Heleen  



...na de herfstvakantie
Mede door het vertrek van juf Heleen en in 

een eerder stadium (vlak voor de zomer-

vakantie) van juf Carmen zullen er na de  

herfstvakantie nog een paar wisselingen 

plaatsvinden. Ik zet ze hieronder op een rij:

Groep 1d
Juf Petra (nu groep 3a) zal op donderdag (om 

de week) en elke vrijdag voor groep 1d staan. 

De overige dagen blijft juf Cobi voor deze 

groep verantwoordelijk.

Groep 1c-2c
Juf Petra zal na de vakantie voor groep 1c-2c 

staan op maandag en dinsdag.

Juf Patricia neemt de overige dagen voor haar 

rekening.

Groep 3a
Doordat juf Petra weggaat uit groep 3a ont-

staat er dus een vacature. Deze wordt tot de 

kerstvakantie ingevuld door juf Kimberley (4 

dagen) en juf Karlien (woensdag).

Daarna ontstaat een nieuwe situatie, waarbij 

juf Kimberley nog één dag voor haar rekening 

neemt en een nieuwkomer (waarover meer 

in de volgende Kompaswijzer) de overige vier 

dagen voor haar rekening zal nemen.

De ouders van de kinderen uit deze groep 

zijn overigens op dinsdagmiddag 13 oktober 

tijdens een informatiemoment ingelicht over 

deze wisseling(en).

Groep 4b
Juf Mara zal in ieder geval tot de kerstvakan-

tie fulltime voor deze groep staan. Tot nu toe 

was dat vier dagen dit wordt nu dus uitge-

breid, doordat juf Kimberley wegvalt uit deze 

groep.

Groep 7b
Meester Raymon Schoonen zal tot de kerst-

vakantie op maandag voor deze groep staan. 

Meester Raymon is al bekend op onze school, 

doordat hij in het verleden stage bij ons heeft 

gelopen.

Na de kerstvakantie is het de bedoeling dat 

juf Kimberley weer één dag per week voor 

deze groep zal staan.

Groep 8a
Meester Raymon Schoonen zal tot de kerstva-

kantie op dinsdag voor deze groep staan. 

Na de kerstvakantie is het de bedoeling dat 

juf Kimberley weer één dag per week voor 

deze groep zal staan.

Personele  
wijzigingen...



De afgelopen twee jaar heeft Het Kompas 
het LIST traject gevolgd. LIST (= Lezen IS 
Top) is een aanpak dat zich richt op het 
leesproces van voorbereidende activitei-
ten tot en met vloeiend lezen. 

Het doel hiervan is de leesmotivatie bij leer-

lingen te vergroten waardoor de leesresultaten 

stijgen en elke leerling geletterd van school 

gaat. 2 oktober jl. is het traject afgerond. 

Dit betekent dat we een gecertificeerde LIST 

school zijn! We ontvingen een mooi certificaat 

van Ria Geerse, onze LIST begeleider. 

Het team heeft dit met een hapje en een 

drankje gevierd. Buitenom dit certificaat, waar 

we trots op zijn, zijn we ook enorm trots op de 

resultaten die we nu al bereikt hebben. Zoals 

gemotiveerde lezers en verhoogde leesresul-

taten. We willen Ria Geerse bedanken voor de 

fijne en leerzame begeleiding gedurende de 

afgelopen twee jaar. 

Het Kompas is 
officieel LIST 
school!



Het Kompas 
en het virus

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 noteren naam en telefoonnummer  

in de map bij de hoofdingang.

http://www.hetkompas-onzewijs.nl


Ouderraad 
deelt een  
cadeautje uit!

Onze ouderraad heeft flink geïnves-
teerd in buitenspelmateriaal voor de 
kleuters. Dat doen ze dus o.a. van de 
opbrengst van de ouderbijdrage, hier-
boven beschreven. 

Op de foto wordt dit materiaal door Marinka 

Winklaar namens de ouderraad feestelijk 

overhandigd aan één van onze kleuter-

groepen. 

Namens de kleuters van Het Kompas  

zeggen wij tegen de ouderraad: Bedankt!

Ouder- 
bijdrage
De ouderraad vraagt jaarlijks aan alle 
ouders een bijdrage van € 20,00 per 
kind. U heeft hier in september een 
brief over ontvangen via de mail. 

Wij zouden graag de ouderbijdrage 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, of naar Murlen 
Dienstverlening.

mailto:k.sterenborg@onzewijs.nl
mailto:murlen@murlendienstverlening.com
mailto:murlen@murlendienstverlening.com


Belangrijke  
data voor  
de komende  
periode: 

19 t/m 23 okt.  Herfstvakantie

28 okt. Luizencontrole

●4 dec. Sinterklaasviering

●7 dec. Studiedag (iedereen vrij) 

●16 dec. Kerstviering (nadere info volgt z.s.m.)

●18 dec. Vanaf 12.00 uur vrij

●21 dec.  Kerstvakantie 

 
t/m 1 jan.  

●4 jan. Eerste schooldag 2021



Verkeerssituatie 
rondom het 
Kroonjuweel

De afgelopen weken zien  
we de automobilisten steeds vaker  
weer verkeerd parkeren. We wisten 
natuurlijk al dat dit zou kunnen gaan 
gebeuren en we hebben er bewust voor 
gekozen om afstand hiervan te nemen 
als verkeersgroep. 

Wij zijn geen parkeerwachters. Zelfs de  

taxichauffeur parkeert op het zebrapad.  

De veiligheid van de kinderen komt weer 

opnieuw in het geding, helaas.

Belangrijkste knelpunt momenteel: het 

kruispunt met de drie zebrapaden bij de 

afvalbakken en de Karel de Grote.

  Er mag niet geparkeerd worden op de 

Karel de Grote weg. Er staan niet voor niks 

borden die betekenen “hier nooit stil-

staan/parkeren”.

  Zeker niet parkeren op zebrapaden. Zo 

ontneem je kinderen hun zicht op veilig 

oversteken. 

  Bij de afvalbakken parkeren ontneemt veel 

zicht bij de zebrapaden en onnodige op-

stoppingen.

thumbs-up Tips:
- Parkeer in het meiveld. 

- Kom op de fiets of lopend. 

- Wees vriendelijk en sociaal naar anderen. 

Groep 8 helpt  
verkeersouders
Sinds een paar weken staat er weer elke dag 

een verkeersouder bij het zebrapad om u en 

uw kinderen te helpen veilig naar school te 

kunnen gaan. Wij, als verkeersouders, zijn er 

samen met school van overtuigd dat groep 

8’ers hierbij heel goed kunnen helpen. En 

gelukkig zijn er ook kinderen die deze taak 

graag willen doen. 

Wilt u zuinig op ze zijn en vriendelijk met ze 

omgaan? Dan blijven ze het vast en zeker 

het hele jaar met plezier voor u doen! 



Naschoolse 
activiteiten

Techniek
Woensdag 7 oktober hebben de kinderen uit 

de groepen 3-8 weer een workshop techniek 

gehad. Dit was de 3e keer dat we dit hebben 

georganiseerd. De kinderen uit deze groe-

pen kunnen zich aanmelden voor de tech-

niekcursus die vanaf 7 november van start 

gaat. We hebben u daar eerder een mail met 

info (incl. opgavestrook) over gestuurd.

Techniek
Woensdag 7 oktober hebben de kinderen uit 

de groepen 3-8 weer een workshop techniek 

gehad. Dit was de 3e keer dat we dit hebben 

georganiseerd. De kinderen uit deze groe-

pen kunnen zich aanmelden voor de tech-

niekcursus die vanaf 7 november van start 

gaat. We hebben u daar eerder een mail met 

info (incl. opgavestrook) over gestuurd.

Spaans
We hebben een nieuwe juf weten te vinden 

om de Spaanse lessen te verzorgen na 

schooltijd. Haar naam is Saskia Vargas 

Gonzales. In de komende periode gaan we 

inventariseren of er voldoende kinderen 

zijn om een groep te kunnen starten. In eer-

ste instantie richten we ons daarbij op de 

kinderen uit groep 7-8 en in een later stadi-

um op de kinderen uit groep 5-6.



Honden bij de  
in- en uitgang
Regelmatig zien we honden bij de in- en 

uitgangen staan. Op zich is dit toegestaan, 

maar sommige kinderen zijn hier erg bang 

van. Wilt u daar bij het brengen en ophalen 

van de kinderen rekening mee houden? We 

willen ook op deze tijdstippen een veilige 

school zijn voor alle kinderen.  

Alvast bedankt.

Dochter voor  
juf Michelle
Afgelopen vrijdag (9 oktober) is Ivy geboren 

(4 dagen vroeger dan ‘gepland’, yes!). Moe-

der en dochter maken het prima.

Groetjes,

Michelle, Roel, Noor & Ivy

Schoolfruit en Fluor-
spoelen in 2020-2021
Inmiddels hebben we te horen gekregen dat 

we ook in het komende halve jaar weer drie 

keer per week gratis fruit uit mogen reiken.

Als team gaan we nog even kijken op welke 

wijze we dit gaan organiseren. Het makke-

lijkste (omdat er geen ouders in de school 

mogen komen) is natuurlijk handzaam fruit 

zoals peren en appels. Echter, de overheid 

heeft besloten dat kinderen kennis moeten 

maken met allerlei soorten fruit.

We gaan dus nog even kijken hoe we dit 

gaan organiseren en houden u hiervan op 

de hoogte.

Fluorspoelen zal dit schooljaar  

niet doorgaan. We hopen  

dat in het schooljaar  

2021-2022 weer op  

te kunnen pakken.



Overblijf op 
Het Kompas

Wat zijn we lekker begonnen dit jaar. Er is 
gezelligheid op het plein, maar ook meer 
rust. Dit komt doordat alleen de jaargroe-
pen samen pauze hebben. 

Dus maar twee groepen tegelijk buiten op 1 plein. 

Dit wordt als erg prettig ervaren. Als het regen-

achtig weer is en de kinderen een gedeelte van 

de tijd binnen moeten blijven. Dan gaan wij als 

overblijf mee de klas in en helpen tijdens de 

pauze. Wij vinden dat erg leuk, en het is voor de 

leerkrachten ook een prettige ondersteuning. 

Maar ook wij merken dat door de aangescherp-

te regels we vaker een begeleider thuis hebben 

zitten dan voorheen. Het is niet anders. Maar 

daarom nu hier mijn oproep:

Wilt u meedraaien om te kijken of over-
blijven wellicht ook iets voor u is?  

Meld u dan aan bij mij, Jeanet Steenbeek. Op de 

website van school staat ook informatie over de 

overblijf. We hebben, kan ik met trots zeggen, 

een leuk en enthousiast team en hopen dat er 

minimaal 3 mensen bij kunnen komen dit jaar, 

zodat we de corona tijd goed door kunnen komen 

en we genoeg mensen hebben waar we op  

kunnen bouwen. Doet u mee? 
Jeanet Steenbeek:  tel. 06-44 541 542



Van 23 tot en met 30 september hebben 
de groepen 7 meegedaan aan de lande-
lijke kinderpostzegel-actie 2020.

Een week lang zijn de kinderen langs de deu-

ren gegaan, maar konden ze dit jaar ook met 

videoboodschappen spullen verkopen voor 

het goede doel: meer kinderen helpen aan 

een veilig thuis.

De echte opbrengst is nog niet bekend, maar 

samen is er wel meer dan €9.000 euro  

opgehaald door de kinderen!

Kinderpost 
zegelactie 
2020

Kinder-
boekenweek  
“En toen...” 

Dit jaar gingen we tijdens de Kinder-
boekenweek terug in de tijd. Boeken 
over de geschiedenis stonden deze  
editie centraal

Als start werden alle groepen bezocht door 

twee figuren uit een ver verleden.

In elke klas hebben de kinderen genoten 

van boeken over ridders, dinosauriërs, het 

oude Egypte en nog veel meer. 

Overal in de school werd enthousiast ge-

zongen en gedanst op het lied Tijdmachien.

We sloten de Kinderboekenweek af met een 

gezellige historische filmmiddag en een 

lekkere traktatie! 


