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richt zich op ieder kind

Algemeen
Beste ouder(s), de eerste weken hebben
weer achter de rug. We kunnen terug
kijken op een fijne start met elkaar.
Als team hebben we op de laatste donderdag
van de zomervakantie uitgebreid stilgestaan
bij deze start in relatie tot gedrag en regels,
zoals we dat elk jaar doen.
Met elkaar hebben we gekeken naar gezamenlijke afspraken binnen onze school en op het
plein. Om samen een goed jaar te hebben,
wordt in alle groepen aan het begin van het
schooljaar besproken hoe we dat samen voor
elkaar kunnen krijgen. We stellen daarbij omgangsregels op, en gaan proberen te doen wat
we beloven.
Daarbij gaan we uit van ongeveer 5 regels per
klas. Deze regels worden duidelijk zichtbaar
opgehangen, zodat we (leerkracht en kinderen)
elkaar erop kunnen wijzen, mocht dat nodig
zijn. We noemen deze eerste weken van het
schooljaar ook wel de “gouden weken”.
Tijdens de presentaties (alternatief info-avonden) en startgesprekken (ouder-kindgesprekken) zullen we hier natuurlijk op terugkomen.

Info ouders
m.b.t.
info-avonden
Beste ouders, zoals eerder al gemeld
zullen de info-avonden, zoals u van
ons gewend bent, niet doorgaan. Wel
zijn we druk bezig om u toch van de
nodige informatie te voorzien.
Natuurlijk proberen we daarbij als team
samen op te trekken, maar collega’s zijn
ook vrij in de wijze waarop ze dit vorm
zullen geven.
Het kan dus zo zijn dat u van de leerkracht
in groep 3 bijv. een boekje met info ontvangt en van de leerkracht (van uw andere
zoon of dochter) een presentatie (incl. filmpje vanuit de klas) te zien krijgt. Ook zou
het kunnen voorkomen dat leerkrachten
kleine groepjes ouders naar school laten
komen (max. 5 ouders) en dat gedurende
meerdere middagen en avonden in de komende periode.
We laten de collega’s hier dus vrij in en
hopen dat u hun keuze respecteert.
Het is voor iedereen een hele vreemde situatie en een ieder probeert daar op zijn of
haar manier zo goed mogelijk mee om te
gaan. De leerkrachten zullen u z.s.m. en in
ieder geval voor 1 oktober “hun” alternatief
voor de info-avond aanbieden.

Als het echt
niet anders
kan… wordt
een groep
naar huis
gestuurd!

Er is op onze school in de afgelopen jaren
nog nooit een groep naar huis gestuurd.
Toch zou dat in de komende maanden zo
maar eens het geval kunnen zijn. Door de
corona mogen leerkrachten die verkouden
zijn niet komen werken.
In de eerste schoolweek zijn er al twee collega’s
geweest met klachten. Die zijn direct getest en
gelukkig was er niets aan de hand. Toch zit je
dan gelijk met een probleem wat de bemensing
betreft. Gelukkig konden we dat als school nog
prima opvangen. We hebben gelukkig op onze
school een aantal collega’s die best eens extra
willen werken en daarnaast hebben we de beschikking over ambulante collega’s die in geval
van nood voor de groep gezet kunnen worden.
Dat is het voordeel van een grotere school.
Toch is de verwachting dat ook wij in het
komende (na)jaar onze grenzen zullen bereiken wat betreft de bezetting in de klassen van
uw kind(eren). Weet dan wel dat wij altijd eerst
naar alternatieven zoeken en dat wanneer wij
een klas naar huis sturen er echt sprake is van
overmacht. Op zo’n moment zullen wij u natuurlijk zo tijdig mogelijk inlichten. Wij hopen dat dit
nooit zal gaan gebeuren.

Ouderbijdrage
De ouderraad vraagt jaarlijks aan alle
ouders een bijdrage van 20,- per kind.
U heeft hierover een brief ontvangen
via de mail. Wij zouden graag de ouder
bijdrage uiterlijk 1 december 2020 van
u ontvangen.
De ouderbijdrage dient ter bekostiging van
een aantal zaken die niet uit het schoolbudget betaald kunnen worden en die uw
kind in de loop van het jaar ten goede komen. Het (schoen) cadeau van Sinterklaas,
het feestelijke ‘nieuwjaarsborreltje’ en die
heerlijke paaslunch zijn hier een aantal
voorbeelden van.
Als het kind na 1 januari op school komt,
vragen wij een bijdrage van 10,- 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 bijdragen, 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.

Naschoolse
activiteiten
nog even onder
voorbehoud
Het plan is om ook in het nieuwe
schooljaar weer de nodige activiteiten
plaats gaan laten vinden na schooltijd.
We willen graag verder op de ingeslagen
weg wat betreft Spaans, Frans, techniek en
Rondomtrom. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de sportmiddagen ook een vervolg
zullen krijgen. Dit geldt ook voor de lessen
Muziek via de Zeeuwse Muziekschool, mits
er voldoende belangstelling voor is. Op dit
moment zijn we nog druk met de verschillende partners in gesprek over de (on)mogelijkheden. Wordt vervolgd!

Typen na schooltijd i.p.v. onder
schooltijd
Vorig schooljaar hebben we een typecursus georganiseerd onder schooltijd.
Dit betrof een pilot. We zijn met elkaar
tot de conclusie gekomen dat dit niet
passend is binnen het reguliere lesaan
bod.
Dit schooljaar bieden wij daarom op Het
Kompas voor de groepen 6 een typecursus
na schooltijd aan. Deze wordt verzorgd door
Typetuin.
De ouders van de kinderen in groep 6 zijn
hier ondertussen over geïnformeerd en de
interesse was erg groot. De cursus startend
op 1 oktober is al vol! Omdat de animo zo
groot is, hebben we besloten in het voorjaar
nog een tweede cursus aan te bieden. Deze
is nog niet helemaal vol, maar het aantal
aanmeldingen loopt nog steeds op!
Mocht er wat deze 2e cursus betreft, nog
ruimte zijn voor kinderen uit de groepen 7
en 8, dan zullen we dat tegen die tijd nog
laten weten.

Startgesprekken
(Ouder-kindgesprekken)

Vanaf 7 september (met een uitloop tot 1 oktober) kunt u een uitnodiging verwachten voor
de startgesprekken (ouder-kindgesprekken).
I.v.m. de huidige maatregelen gaan we ook dit
op iets andere wijze vormgeven. Ook hier kunnen leerkrachten verschillend mee omgaan.
Natuurlijk kan het ook zo zijn dat ouders en/of
leerkrachten deze gesprekken liever niet fysiek
op school willen voeren. We hopen op uw begrip hiervoor.

We gaan uit van het volgende:

 F ysiek; waarbij één ouder per gezin
welkom is en vanaf groep 4 het kind
mee moet komen.

 nline; via bijv. meet en /of streamen en
O
in een uiterst geval telefonisch (dit heeft
echter niet onze voorkeur).

 e kunnen dit keer geen rekening houden
W
met de indeling van broertjes en zusjes.

 e leerkrachten zullen u via parro laten
D
weten op welke wijze dit gaat plaatsvinden en u, indien nodig uitnodigen voor
een gesprek (fysiek op school of digitaal).

Belangrijk in geval ouders op
school komen:
 uders mogen geen klachten hebben
O
(zie verder richtlijnen RIVM)

 Bij de hoofdingang zal een Desinfectiezuil met automatische gel-dispenser
geplaatst worden waar ouders hun
handen kunnen ontsmetten.

Welkom!

Nieuwe leerlingen op school

Augustus

Deniz Arikan

7a

Dildar Arikan

1/2c

Dilara Arikan

6a

Jill van Bemmelen vander Plaat

September

1/2c

Eliana Jansen

1d

Mauro Brito

1e

Robin Veenhof

1e

Doina Ciobotaru

1d

Eowyn Broerse

1d

Jesse Cijntje

1e

LIST-lezen
Iedereen kijkt er weer naar uit. Elke dag
voorgelezen worden door de leukste juf
of meester in de mooiste en spannendste
boeken.
Misschien leert uw kind dit schooljaar zelf wel
lezen of verslindt uw kind al heel veel boeken?
Hoe dan ook, wij zijn er klaar voor, klaar voor
een schooljaar vol met leesmotivatie. Het
Kompas besteedt heel veel aandacht aan goed
leesonderwijs en het belangrijkste vinden wij
dat iedereen met plezier leest of geniet van
verhalen en boeken. Wij hoeven u niet meer te
vertellen hoe belangrijk het lezen is. De voordelen van een goed leesniveau zijn oneindig.
Lezen is Top! Wij gaan ons best doen om er voor
ieder kind een fijn leesjaar van te maken.
Wij gaan er voor! U thuis toch ook?

Belangrijke
data voor
de komende
periode:

●22-25 sept.

Bezoek schoolfotograaf
(info volgt z.s.m.)

23 september Verkoop kinderpostzegels 		
(groep 7, o.v.b.)
30 september Start kinderboekenweek

2 oktober

Studiedag (iedereen vrij)

7 oktober

Techniekdag op het Kompas

19-23 oktober Herfstvakantie

Naschoolse
uitlening in de
bibliotheek
Afgelopen week is er weer gestart
met de uitlening aan de kinderen onder
schooltijd. Fijn om de kinderen weer te
zien in onze schoolbieb!

Uitleen
Omdat thuis lezen ook leuk en belangrijk is
en er nog niet begonnen kan worden met
het naschoolse uitlenen (omdat ouders nog
niet welkom zijn in de school) willen we dit
op de volgende wijze vormgeven:

 K inderen uit de groepen 4 t/m 8 kunnen
een boek voor thuis kiezen als ze onder
schooltijd met hun groep naar de bibliotheek komen. Daarnaast mogen zij zelfstandig ‘s middags na schooltijd boeken
komen lenen. Dat kan op de maandag,
dinsdag en donderdag tot 16.00 uur. Er is
dan een vrijwilliger aanwezig.

 V oor kinderen uit de groepen 1 t/m 3 kunnen ouders/verzorgers een e-mail sturen naar onderstaand adres met daarin
de naam en groep van het kind en een
eventuele voorkeur (bijv. “voorleesboek”
of “prentenboek over dieren”). De boeken
worden dan uitgezocht en naar de klas
van uw kind gebracht. Wilt u dan zorgen
voor een stevige zak of tas? De kinderen
kunnen later zelf de boeken inleveren in
de bibliotheek: aan een vrijwilliger geven
of in de food/gele kist leggen.
We hopen dat de kinderen op deze manier
ook weer thuis kunnen lezen. Als u nog
vragen of opmerkingen hierover heeft kunt
u die ook naar onderstaand e-mailadres
sturen.
Namens alle vrijwilligers,
José van den Hemel
j.vandenhemel@onzewijs.nl

Personeel
(incl. studentes ROC
en PABO)
Het team van Het Kompas is goed
begonnen aan het nieuwe schooljaar.
We zijn erg blij om te kunnen melden
dat juf Annelies na de zomervakantie
weer is gestart voor groep 3.
Zij zal twee ochtenden in de week aanwezig
zijn en de bedoeling is dat dit in de komende maanden verder wordt uitgebouwd. Juf
Michelle zal vanaf donderdag 17 september
met zwangerschapsverlof gaan. We hopen
haar na de voorjaarsvakantie (i.v.m. ouderschapsverlof) weer terug te zien op school.
Verder is er een Pabo-4 student (lio-er)
gestart in groep 1a-2a (juf Romy) Zij zal de
eerste helft van het schooljaar twee dagen
per week aanwezig zijn op Het Kompas.
Daarnaast hebben we dit jaar een groot
aantal Pabo studenten (1e en 2e jaars) en
Scalda-studenten. Dat alles zorgt ervoor
dat we in bijna groepen behoorlijk wat ondersteuning hebben en dat is altijd prettig.
We hopen dat alle deze nieuwe collega’s en
studenten een hele fijne tijd op Het Kompas
zullen hebben.

Plannen komend
schooljaar
Komend schooljaar hebben we als team
de volgende speerpunten wat betreft
onderwijs en ontwikkeling:

 A fronden LIST-traject (groep 1-8); oktober
vindt certificering plaats en is Het Kompas
officieel een LIST-school.

 I mplementatie Pluspunt 4, nieuwe rekenmethode (groep 3-8); Een rekenmethode gebaseerd op de laatste rekenontwikkelingen.

 Implementatie Faqta, nieuwe methode
wereldoriëntatie (groep 3-8); Deze methode
biedt de verschillende onderdelen (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) geïntegreerd aan.

 P ilot BOOM (groep 3-8); dit betreft een leerlingvolgsysteem. Momenteel gebruiken wij
hiervoor Cito LVS, wij willen echter kijken of
BOOM LVS mogelijk beter bij onze school
past.

 Implementatie KIJK! beredeneerd aanbod
(groep 1-2); Een vernieuwde module binnen
ons huidig observatie- en registratiesysteem waardoor er nog beter ingespeeld kan
worden op de ontwikkeling van kleuters.

 P arnasSys (team het Kompas); meer gebruik maken van ons huidige volgsysteem
en daardoor ook als team nog efficiënter
kunnen werken

fruit en
fluorspoelen
in 2020-2021
Het fluorspoelen gaat vooralsnog niet door.
Rond de herfstvakantie willen we met elkaar
weer even kijken hoe de situatie dan is. Hetzelfde betreft het fruitproject. Ook dat is nog
onzeker. We zijn momenteel met de organisatie (EU-schoolfruit) en leverancier in gesprek om te kijken naar de (on)mogelijkheden. Misschien dat we besluiten om op een
later tijdstip alsnog in te stappen. Natuurlijk
houden we u op de hoogte.

Schoolfotograaf
In week 39 komt de schoolfotograaf weer
naar Het Kompas. Verderop in deze nieuwsbrief krijgt u nog de nodige info van fotograaf Eric Konings. Verdere informatie, zoals het schema welke groepen er wanneer
op de foto gaan, krijgt u zo snel mogelijk
van ons.

De scholen
zijn weer
begonnen:
3 tips om daar veilig
te komen!
Stichting in de vrijheid zorgt ervoor dat verslaafden weer terug in de maatschappij komen.
De heren zijn zelf jarenlang verslaafd geweeste
en nu als ervaringsdeskundigen werkzaam voor
‘Stichting in de Vrijheid’. De kinderen kregen
informatie en werden gewaarschuwd over de
gevaren en gevolgen van drugsgebruik. De kinderen stelden heel wat goede vragen en overal werd netjes antwoord opgegeven. Knap hoe
deze twee mannen hun levensverhaal kwamen
vertellen. Het was een indrukwekkende en leerzame les voor beide groepen 8.

1. Rijd MONO
Of je nou in de auto stapt of gaat fietsen: ga
ongestoord onderweg! Berg je telefoon goed op
en schakel meldingen uit, zodat je niet afgeleid
wordt.

2. Matig je snelheid en vertrek op tijd
Na de zomerperiode is het weer even wennen
aan de drukte in het verkeer. Rijd daarom wat
rustiger, zeker in de omgeving rond scholen.
Als je iets eerder van huis vertrekt heb je meer
tijd om ontspannen - en veilig - van A naar B te
komen.

3. Een veilige fiets(route)
De start van het nieuwe schooljaar is hét
moment voor een fietscheck. Controleer bijvoorbeeld de remmen, de zadelhoogte en de
verlichting. Fietst jouw kind dit jaar een nieuwe route? Oefen deze dan samen, zodat jouw
dochter of zoon goed voorbereid op pad gaat.

Verkeer,
parkeren en
veiligheid
Wanneer het regent, zullen we ook in
het komende schooljaar te maken met
(grote) parkeerproblemen. Enerzijds ligt
dit aan een tekort van parkeerplaatsen.
Anderzijds heeft dit ook te maken met
gedrag van ouders. In de wijk zijn parkeerplaatsen in overvloed. Je moet daar dan wel
een klein stukje voor omrijden. Ook staan er
nog steeds veel auto’s op plaatsen waar je
niet mag parkeren. Zelfs op de zebrapaden
wordt regelmatig geparkeerd. Verder zien
we ook dat er veel ouders zijn die dicht bij
de school wonen en toch de auto pakken.
We kunnen dat niet verbieden. We doen als
school wel een beroep op gezond verstand.
Laten we met elkaar proberen om daar per
direct mee aan de slag te gaan, zodat we de
kinderen van Het Kroonjuweel veilig naar
school kunnen laten gaan. We rekenen op u!

Ouderhulplijst;
we hebben u
nodig!
Er is opnieuw een digitale invullijst beschikbaar voor als u zich voor één of meer activiteiten wilt aanmelden. De lijst is beperkt gehouden, omdat we hebben gemerkt dat met
de invoer van de app Parro, veel hulpvragen
per groep via de app worden geregeld door
de leerkrachten. Het kan ook zijn dat voor
een eenmalige hulpvraag een opgave formulier bij de klasdeur wordt opgehangen,
die via Parro wordt aangekondigd. Tenslotte gaat het er om extra handen zo efficiënt
mogelijk te vragen en te benutten. Wij zijn
uiteraard alle ouders, die zich op welke wijze dan ook voor onze school inzetten steeds
weer bijzonder dankbaar! Vanaf dit schooljaar gaat de opgave via Google Forms:

Direct aanmelden
(via Google forms)

AVG, formulieren
en website
U heeft misschien al gemerkt: de web
site is helemaal gewijzigd. Foto’s zul
len niet vaak meer worden geplaatst.
Deze worden alleen via Parro ver
spreid, als het om albums per groep
gaat, of om enkele groepen.
Via Parro kunt u de privacyvoorkeuren
aanvinken die wij als stichting hebben
opgesteld. Wilt u bij alles iets aanvinken?
Het levert problemen op als u ‘Google Apps
for Education’ niet zou aanvinken: uw kind
is dan feitelijk niet gerechtigd om op een
Chromebook te werken bij ons en kan dan
evenmin inloggen in het systeem dat toegang geeft tot alle methodische software.
Wanneer wij van alle ouders hebben vernomen hoe zij tegenover het gebruik van
beeldmateriaal en andere zaken betreffende hun kind(eren) staan, kunnen wij daarmee een overzicht maken. Het is toch even
omschakelen na de Europese wetswijziging
in het kader van onze privacy.
U ontvangt hiervoor dus geen formulier
meer via uw kind.

Ziekmeldingen
doorgeven
Ziekmeldingen dient u door te geven via
de mail:
absentmeldinghetkompas@onzewijs.nl
en de desbetreffende groepsleerkracht
(zie schoolgids). We vragen u dit omdat de
leerkracht niet meer altijd op zijn of haar
telefoon (parro) kijkt en omdat de
leerkracht ook afwezig kan zijn.

Update adres,
telefoonnummer,
e-mailadres
Wilt u aan ons doorgeven in geval er wijzigingen zijn geweest. Het is van groot belang
dat wij over de juiste gegevens beschikken. In
tegenstelling tot voorgaande jaren zullen we u
daarover nu geen formulier meer sturen.

Chromebooks
Ons bereiken regelmatig vragen van
met name oudere leerlingen, waarom
bij veel kinderen hun Chromebook uit
logt wanneer dat wordt dichtgeklapt.
Het antwoord is eenvoudig te geven: het is
een instelling die met de privacy te maken
heeft. Zo weten de leerlingen dat wanneer
hun CB wordt dichtgeklapt niemand anders
bij hun gegevens kan komen. Wanneer
het CB wordt geopend, dient er opnieuw te
worden ingelogd. Zonder login van jou kan
niemand met jouw werk en mail aan de
haal. Het is een instelling waarvoor wij bewust hebben gekozen op een grote school
als Het Kompas.

Aanpassingen
jaarplanning
Op onze website staat de jaarplanning.
Let goed op, want het kan gebeuren
dat daar wijzigingen in optreden, ze
ker in deze hectische coronatijd.
Ook zijn we soms afhankelijk van busmaatschappijen en pretparken voor bijvoorbeeld
de schoolreisjes. Wij proberen de jaarplanning op onze website zo actueel mogelijk te
houden. Ook in de Kompaswijzer zullen we
steeds een deel van de jaarplanning terug
laten komen. Hou dit dus goed in de gaten!

Overblijf op
Het Kompas
Helpen, wie doet dat nou niet? Maar waar
leer je dat? En hoe doe je dat? Sommige
mensen hebben dat gewoon van nature
in zich en sommige niet. Je kunt het leren
hoor, zegt James Comer. Maar liefde… dat
heeft iedereen in zich. Soms diep verstopt
en soms juist opeens vol aan de opper
vlakte.
Stewards tijdens de overblijf zijn kinderen uit
de groepen 6, 7 of 8 die vriendschappen opbouwen met jongere kinderen en hen ondersteunen tijdens hun pauzes. Ze plakken pleisters indien nodig, helpen jonge kinderen met
samen werken en/of spelen juist een stoer potje
voetbal mee. Voor de oudere leerlingen zijn dit
goede lessen in communicatie, Dit klinkt gewichtig, maar ze zijn er gewoon voor de jongeren kinderen en hebben daar plezier in. En de
jongere leren zo van de ouderen. Mooi toch?!
Overblijf stewards van vorig jaar: Jullie zijn
kanjers! Bedankt voor jullie inzet! En voor de
stewards die dit jaar aan de slag gaan:
“Wees vooral jezelf en kijk waar je kunt
helpen. Je wordt gewaardeerd door de
overblijf.”

De medezeggen
schapsraad (MR)
van Het Kompas
In de Wet op MedezeggenSchap
(WMS) is vastgelegd dat iedere school
moet voorzien in de mogelijkheid tot
Medezeggenschap. Op Het Kompas is
dat ook geregeld. De MR op Het Kom
pas bestaat uit drie afgevaardigden
van de ouders en drie van het perso
neel.
Dit schooljaar hebben we maar liefst drie
nieuwe leden in onze MR, namelijk Wim
Spreij, Annemarie Wondergem en Hanno
Kant. Even voorstellen:

Annelies de Jong
oudergeleding/voorzitter
kinderen in groep 3b/6a

Wim Spreij
oudergeleding
kind in groep 2a

Annemarie Wondergem
oudergeleding
kinderen in groep 6a/6b

Annemarie van Gaelen
personeelsgeleding/secretaris
intern begeleider/plusklas

Michelle van Klooster
personeelsgeleding
leerkracht

Hanno Kant
personeelsgeleding
leerkracht

De MR denkt (adviesrecht) en beslist mee
(instemmingsrecht) over schoolzaken ter
bevordering van de kwaliteit van het onderwijs op school. U kunt daarbij denken aan
onderwerpen als nieuwbouwplannen, veiligheid op school, beleidsplannen,
vakantieplanning, koers en begroting van
de school, personele aangelegenheden, etc.
De MR heeft ook de algemene taak om
openheid en onderling overleg in de school
te bevorderen, te waken voor discriminatie
en gelijke behandeling te bevorderen.
Daarnaast kan al wat ouders van belang
vinden een plaats op de agenda krijgen.
Dit kunt u doen door een e-mail te sturen
naar: mrhetkompas@onzewijs.nl.
De MR informeert alle betrokkenen bij
school jaarlijks schriftelijk over haar werkzaamheden in een jaarverslag. Dit is terug
te vinden op de website en wordt via de
mail verspreid.
De vergaderingen van de MR zijn (deels)
openbaar. Uw input ten aanzien van
beleidsmatige schoolzaken wordt zeer op
prijs gesteld. Voorafgaand aan de MR bijeenkomst ontvangt u een mail waarin u
wordt geattendeerd op de mogelijkheid de
vergadering bij te wonen of onderwerpen
en/of vragen in te brengen voor de bijeenkomst. Door de coronacrisis is dit, tijdelijk,
niet het geval. Wanneer u als ouder wel
weer een deel van de MR-vergadering mag
bijwonen, zullen wij u hiervan op de hoogte
brengen.
U kunt ons per mail bereiken, ons even
aanspreken of een bericht achterlaten in
het postvak in de personeelskamer. Meer
informatie kunt u vinden op de vernieuwde
website èn in de schoolgids.

Helpt u
Stichting
Babyspullen?

Wist u dat 1 op de 9
kinderen in Nederland
in armoede opgroeit? We zamelen lande
lijk gebruikte en nieuwe babyspullen in
en maken daar baby startpakketten van.
Deze pakketten verstrekken we via diver
se instanties gratis aan (aanstaande)
ouders in Nederland die het f inancieel
moeilijk hebben.

 1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op
in armoede.

 In grote steden is dat soms zelfs 1 op de 4
kinderen.

 J aarlijks worden wel 19.000 baby’s in gezinnen onder de armoedegrens geboren.

 at zijn maar liefst 50 baby’s per dag!
D
 ij vinden dat elk kind recht heeft op een
W
goede start. Jij toch ook?
Via ons landelijk netwerk zamelen we babyspullen in voor de allerkleinsten. Het gaat om voornamelijk babykleding tot en met maat 92/98.
Maar beddengoed, verzorgingsproducten, luiers
en (ongebruikte) flesjes en fopspenen zijn ook
van harte welkom!
Mocht u nog vragen of twijfels hebben over
spulletjes die worden ingezameld, stuur dan
even een mailtje naar juf Michelle,
m.funk@onzewijs.nl

Vliegend
het nieuwe
schooljaar in...

...en een nieuw motto voor Het Kompas!
Op donderdag 3 september heeft heel de school
kunnen genieten van een ‘Roofvogelshow’ op
het schoolplein.

Juf Chellie maakt zelfs onderd

eel uit van deze show

Dit was de opening van ons nieuwe schooljaar
en tegelijkertijd wilden we ons nieuwe motto
onthullen. Ons nieuwe motto luidt als volgt; ‘Het
Kompas richt zich op ieder kind’. Deze werd op
spectaculaire wijze onthuld door Van Maaren
Roofvogels. Wat mooi om te zien dat we zo’n
show met ruim 400 kinderen samen hebben
kunnen beleven en wat hebben onze kinderen
(en leerkrachten) hiervan genoten.
De foto’s vindt u zeer binnenkort op de website.

