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Inleiding 

De Sint met zijn pieten heeft het land al weer verlaten. We hebben een 

ontzettend leuke en gezellige Sintviering gehad. Gelukkig kon boer Paul de Sint 

in Den Haag ophalen met de trekker en meenemen naar Het Kompas. Mooi om 

om te zien hoe al die kinderen vol verwachting en met grote ogen staan te kijken 

naar de Sint op het podium. De Sint en de pieten maakten er een dolle boel van! 

Alle ouders en teamleden die meegeholpen hebben met deze viering bedankt! 

 

Gevonden voorwerpen 

Op school blijven er regelmatig materialen liggen. Deze komen dan in een 

blauwe bak in het kopieerhok. De inhoud van de bak ligt nog tot aanstaande 

dinsdag 10 uur  op het podium, daarna worden de overgebleven spullen 

afgevoerd. 

Kerst een mooi moment om te geven!  

Sinterklaas is net  weer het land uit en de Kerst komt alweer snel. Komende 

tijd staat in het teken van Kerstmis. Op woensdag 18 november vieren wij 

Kerst vanaf 17.00 uur in de Jozefkerk met een dienst en daarna op school 

met een diner.  

Ieder jaar steunen wij als Het Kompas een goed doel. We zamelen voor dat 

goede doel geld in. We hebben dit jaar voor UNICEF gekozen. Er is vanuit 

een drietal kinderen uit groep 7 een actie gestart voor het inzamelen van 

lege flessen omdat ze naar Zapplive in actie gaan. We gaan dit schoolbreed 

ondersteunen. Met UNICEF steunen we kinderen die wereldwijd op de 

vlucht zijn. In de hele wereld zijn dat er wel 50 miljoen!  Ze zijn op de vlucht, 

omdat het op de plek waar ze wonen bijvoorbeeld oorlog is. Meer info. 
We ondersteunen in ieder geval door een collecte in de kerk en 

sponsorlezen.  

Bij het sponsorlezen worden groep 1 en 2 voorgelezen en vanaf groep 3 

lezen de kinderen zelf. Van te voren gaan de kinderen op zoek naar 

sponsors. Per bladzijde wordt er een klein bedrag gegeven. Aanstaande 

maandag wordt de Kerstspecial verstuurd met daarin alle info. 

 

 

https://helpmee.unicef.nl/zapplive2019/2-6765


PISA resultaten 

Het Programme for International Student Assessment (PISA) is een 

internationaal onderzoek waarin de prestaties van 15-jarigen worden 

gemeten. PISA toetst de algemene kennis en vaardigheden op drie 

domeinen, namelijk wiskunde, lezen en natuurwetenschappen. In de 

afgelopen week is dat veelvuldig in het nieuws geweest, met spraakmakenden koppen zoals deze in 

dagblad Trouw. Vooral het wegzakken van de leesresultaten is een  belangrijk item in Nederland.  

Het is voor ons fijn dat wij op Het Kompas al extra aandacht aan het lezen geven.  Zo maken we bv 

lezen aantrekkelijker zijn door het  inzetten van leescircuits. Wil je er meer over weten, vraag het dan 

even na bij de juf of meester.  

 

Agenda 
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 
23 december meester Wilbert jarig 
6 januari 2020 eerste schooldag 2020 
17 januari nieuwsbrief 11 
27 januari Studiedag groep 1-6 hele dag, groep 7-8 vanaf 12 uur 
31 januari nieuwsbrief 12 

 
 
Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 
 


