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Inleiding 

Na de herfstvakantie zijn we gelukkig allemaal weer goed gestart. We zijn blij dat we als team de 

afwezigheid van collega’s goed intern kunnen opvangen. We hopen dat we dit de komende maanden 

kunnen blijven voortzetten. De komenden maanden gaan we als team ons verder oriënteren op de 

benodigdheden voor het nieuwe gebouw. Er zullen daarbij ook 

schoolbezoeken worden gepland. Waarschijnlijk zal dit al op de 

studiedag van 27 november zijn. 

 

Schoolfotograaf 

Foto Koch komt woensdag 7 november 2018 de schoolfoto’s 

maken.  De complete afhandeling van de schoolfotografie 

verloopt via internet volgens de Privacyregels vanuit de school. 

Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan 

er vanuit dat alle kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar 

hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de 

leerkracht en de directeur.  

Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van 

de leerkracht.  Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer 

en  wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op 

www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer 

u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de 

groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te 

bestellen.  Als u wilt kunt u zelf de inloggegevens doorsturen 

naar familieleden of bekenden zodat zij zelf een bestelling 

kunnen plaatsen op de site. De fotografen weten hoe het werkt: 

zij klikken op het juiste moment, waardoor er spontane en 

afwisselende foto’s gemaakt worden. U kiest vervolgens zelf de 

foto’s! De planning van die dag kunt u hier zien.Er zijn een aantal 

ouders van de Oudercommissie die deze dag aanwezig zijn om 

alles goed te laten verlopen. 

 T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding 

draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij 

fluorescerende kleding. 

https://docs.google.com/document/d/132GRTijl41us5T9ISr8fat9a8BBbb56rhyiacyd0__k/edit?usp=sharing


Het Kompas = afvalvrije school 

Het Kompas wil duurzaamheid concreet en tastbaar maken. 

We doen dat door leerlingen ervan bewust maken dat veel 

afval een waardevolle grondstof is. Gescheiden 

afvalinzameling  doen we daarom al een tijdje. De komende 

3 weken wordt al ons afval gesorteerd en geanalyseerd 

voor een project van de Rijkswaterstaat. Wij krijgen als 

school een rapport over de kwaliteit van het gesorteerde 

PMG/GFT/restafval en papier. Daar kunnen we weer van 

leren! 

 

 

 

Schoolshirts- sponsor gezocht! 

Als school zijn we bezig met het uitzoeken van nieuwe 

schoolshirts. Waarschijnlijk gaan de shirts van de kinderen 

heel erg lijken op datgene wat we nu hebben. Voor de 

begeleiders komen er waarschijnlijk overgooiers. Op de achterkant is er in ieder geval plaats voor 1 

sponsor. Een naam/logo in beeld op zo’n tweehonderd plaatsen, 

verdeeld over het jaar is natuurlijk best interessant!l Kent u iemand die 

daar wel interesse in heeft of bent u zelf eigenaar van een bedrijf, 

neem dan even op korte termijn contact op met de directeur.  

klusochtend 

Zaterdagochtend 3 november  is de tweede klusochtend van dit 
schooljaar. Vanaf 8.50 uur staat de koffie en  thee klaar.  Samen gaan 
we een paar uur aan de slag om de school en het schoolplein nog 
mooier te maken. Een gedeelte van de ochtend meehelpen is ook een 
prima optie om een steentje bij te dragen. Voor kinderen/ouders/opa’s 
en teamleden is dit een mooi moment om samen (buiten) bezig te zijn. 
Opgeven kan via de Parro-agenda. De ochtend wordt uiterlijk  om half 
twaalf afgesloten 
  
 

Sint Maarten & lampionnenoptocht 

Het is elk jaar weer een feest: het St. Maartenspel in de St.Jozefkerk.We 

vertellen en spelen het verhaal over St. Maarten en we zingen met elkaar 

in een korte viering. Daarna staat St. Maarten buiten op zijn paard op ons 

te wachten en gaan we – onder feestelijke muziek van De Valleibloazers– 

met onze lampionnen naar de Marcuskerk. Daar staat heerlijke warme 

chocomel voor ons klaar en iets lekkers om te snoepen.Datum: 

Zaterdagavond 10 november Aanvang: 18.30 uur Meer info 

Namens de werkgroep, 

                                ds. Marleen Kemink en pw. Antoinette Bottenberg 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1qjCZrXbsqO1GnHRFnItMWKx-1w-KTBWd/view?usp=sharing


Minisymposium in het Toon Hermans Huis Amersfoort 
Als iemand in een gezin of familie te maken krijgt met kanker, heeft dit grote gevolgen voor alle 
betrokkenen. Het leven wordt in de war gestuurd op vrijwel alle levensgebieden. Hoe ga je hier als 
gezin mee om? Welke moeilijkheden kom je tegen, wat helpt wel en wat 
helpt niet? Op dit minisymposium gaan we in op deze vragen. De avond is 
bedoeld voor iedereen die op een of andere wijze betrokken is bij dit thema. 
Direct of indirect. Particulier en professioneel. Meer info 

 
 
Vragenlijst: wat vinden kinderen belangrijk? De kinderombudsvrouw  
De Kinderombudsvrouw wil van kinderen en jongeren in Nederland 
weten hoe het met ze gaat en wat zij belangrijk vinden. Daarom ging 
Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en haar team op 
Kinderrechtentour door Nederland. Klik hier voor het laatste nieuws en 
foto's en flimpjes van de Kinderrechtentour 2018!  
Om van zoveel mogelijk kinderen en jongeren te horen wat zij belangrijk 
vinden, roept de Kinderombudsvrouw alle kinderen en jongeren in 
Nederland op om deze online vragenlijst in te vullen. Daarom verzoeken wij u of u uw leerlingen wilt 
attenderen op deze enquête.  
De vragen, zijn gericht aan leerlingen tussen de acht en achttien jaar. Zij kunnen hun stem laten horen via 
deze vragenlijst. De vragen gaan over hun leven. Wat vind jij belangrijk? Waar maak je je zorgen om? Hoe 
zie jij je toekomst? En wat zou jij veranderen in Nederland als jij het voor het zeggen had? 
 Margrite Kalverboer, De Kinderombudsvrouw 

 
Agenda 

2 november nieuwsbrief 6 

3 november klusochtend 

7 november schoolfotograaf 

11 november Sint Maarten 

12 november MR 

15 november juf Gerda jarig 

16 november nieuwsbrief 7 

17 november aankomst sinterklaas 

19 november school versieren 

22 november informatieavond VO  voor groep 7 & 8 

27 november studiedag groep 1-5 hele dag, groep 6-8 vanaf 12 uur 

28 november creamiddag Sinterklaas 

30 november nieuwsbrief 8 

3 december Start Leefstijlthema: Ken je dat gevoel? 

5 december Sinterklaasviering tot 12 uur 

6 december school versieren 

Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  

Directeur Het Kompas 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1UpmjIruTyBkVt9F2gQL_r1T5LTtEuvb4i7AftzBwvEo/edit?usp=sharing
http://youngcrowds-mail.nl/mailcamp/link.php?M=12716139&N=1617&L=1135&F=H
http://youngcrowds-mail.nl/mailcamp/link.php?M=12716139&N=1617&L=1136&F=H

