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Inleiding 

In de eerste schoolweken hebben we duidelijk de meerwaarde gezien van de Sport Experience voor 

de groepen 4 t/m 8. We zijn er erg blij mee dat we voor groep 2/3 dit ook kunnen gaan vorm geven. 

Aanstaande maandag start groep 2/3 in de speelzaal met de gymlessen door MBO-studenten.  

Een mooie ontwikkeling!  Hierdoor geven we studenten de kans geven om te groeien en de 

gymlessen worden met meer aandacht voorbereid en gegeven.  

Mooie hoogtepunten van de afgelopen weken waren: de presentaties van de Blinkonderzoeken (6-8) 

en daarnaast de lessen over Fakenieuws(4-7). Goed om daar nog eens thuis over door te praten! 

Team 

De vacature voor een groepsleerkracht voor groep 8 leek in eerste instantie ingevuld te gaan worden. 

Helaas bleek dat op het laatste moment toch niet door te kunnen gaan en was een andere vacature 

interessanter. De komende weken gaan we ons beraden op de volgende stappen. 

 

Het Kompas doet weer mee met schoolfruit! 

De eerste schoolfruit week zit er al weer op. Wilt u weten welke soorten fruit uw kind de 

komende weken krijgt, dan kunt u zich aanmelden voorde  drie vaste groente- en fruitdagen 

op Het Kompas worden: woensdag, donderdag en vrijdag. Wilt u elke week weten welke 

stuks fruit of groente uw kinderen de komende weken gaan ontvangen? Schrijf u dan in 

voor de nieuwsbrief voor ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief  Onze 

leverancier is Vitamine &  Zo. Bv. 

Meer tips over het stimuleren van groenten en fruit kunt u lezen in de ouderbrochure. 

Klusochtend 

Op zaterdag 9 november is het schoolplein weer helemaal netjes gemaakt. Daarnaast zijn de putten 

gecontroleerd en is het dak weer bladvrij gemaakt. Ouders, kinderen en teamleden werken 

enthousiast met elkaar samen. Zo kunnen we samen werken aan kwaliteit, want een mooi 

opgeruimd speelplein nodigt kinderen uit om te spelen /leren. Zo kan Het Kompas in ieder geval weer 

goed  de winter in. 

Sinterklaas komt op Het Kompas 

De Sintcommissie is al druk bezig met alle voorbereidingen voor 5 

december. 

Komende maandagavond gaan we school in sint sferen brengen, we 

versieren de school en zullen de schoen cadeaus inpakken. Hiervoor 

kunnen we wat hulp gebruiken. In de Parro agenda kunt u hierbij 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
https://drive.google.com/file/d/1pEvBWnDuYvgrE5HytrKpMK0ZsJ-ayCxL/view?usp=sharing


aangeven of u kan komen helpen. Vele handen maken licht werk. We beginnen om 19.30, later 

aanschuiven mag ook!  

Komende woensdag mogen alle leerlingen hun schoen zetten. Wilt u ervoor zorgen dat er voor uw 

kind(eren) een (gym)schoen aanwezig is op school?  

Vandaag krijgen de leerlingen vanaf groep 5 hun ‘kladlootje’ mee.  

Graag vragen we u deze in te laten vullen en maandag mee retour te nemen voor het trekken van de 

lootjes. Overige informatie over de viering op 5 december volgt later nog. 

 Sintcommissie 

 

 
De luisterjuf-meester op het Kompas 
Onlangs hebben wij, Petra en Gerard, een rondje gedaan 
langs de groepen 4-5 t/m 8. Dit jaar zijn wij de luisterjuf en 
-meester. Gerard was dit al langer, Petra heeft deze taak 
overgenomen van juf Joke.  
Aan de hand van een filmpje over veiligheid op school 
hebben wij met de kinderen gesproken wat te doen als er 
iets heel vervelends of onveiligs gebeurt op school. Wat 
houdt ‘je onveilig voelen’ in en wat betekent dit voor jou 
en anderen? 
 
Wat doe je als er iets vervelends is gebeurd? 

- eerst probeer je het zelf op te lossen. 
- lukt dit niet, dan ga je naar de eigen juf of meester. 
- is de situatie niet beter geworden, dan ga je naar de luisterjuf/meester. 

 
Wanneer kan je nog meer bij ons terecht?  
- Als je rondloopt met een heel naar geheim of als er iets groots is gebeurd waar je heel veel 
last van hebt. 
- als je met iets zit dat je niet zo gemakkelijk wilt delen met bekende mensen. 
- bij grote problemen die een langere tijd aanhouden. 
 
Kinderen bereiken ons door een briefje te schrijven met daarop de naam, de groep en kort 
het onderwerp waar ze het over willen hebben. Dit briefje wordt ‘gepost’ in de brievenbus.  
 
Wanneer jullie hier meer over willen weten, kunnen jullie uiteraard bij ons terecht.  
 Juf Petra en meester Gerard 
 

Agenda 
15 november juf Gerda jarig + nieuwsbrief 7 + Canadareis 
16 november aankomst Sinterklaas 
18 november school versieren 
20 november schoen zetten 
25 november voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs en schooladvies 
29 november nieuwsbrief 8  
5 december Sinterklaasviering tot 12 uur 
6 december nieuwsbrief 9 
7 december meester Peter jarig 



9 december school versieren  
11 december crea-middag 
18 december Kerstviering( 17.00 uur in de St. Jozefkerk) 
20 december laatste schooldag 2019(les tot 12 uur) + nieuwsbrief 10 
23 dec. t/m 4 jan. Kerstvakantie 

 
 
Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 
 


