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Voorwoord
Iedereen telt mee!
Dat is het thema van de Kerstviering dit jaar.
Wat een mooi thema. Vooral omdat het aloude kerstverhaal ons dat al leert.
Daarin krijgen juist eenvoudige mensen de hoofdrol. Maria, een onbeduidend
meisje wordt de moeder van het langverwachte Kind van Vrede. De herders, zij
krijgen als eerste te horen dat Jezus is geboren.
Ook voor de kinderen is meetellen erg belangrijk. Niemand wil vergeten
worden. U toch ook niet? Iedereen wil gezien worden.
We hopen op een mooie Kerstviering met ouders en kinderen in de Thaborkerk.

En dan is het bijna Kerstvakantie! We zijn alweer een eind op weg in het
schooljaar.
Als we achterom kijken, zien we dat er veel gebeurd is. Erg ingrijpende dingen.
Juf Ine zien we af en toe weer op school. Wij wensen haar en haar gezin veel
sterkte in de komende tijd.
In deze tijd van een tekort aan leerkrachten zijn wij heel blij met juf Tamara die
toegezegd heeft te blijven totdat juf Ine er weer is.
Benthe heeft ook een paar keer haar plekje in de klas weer opgezocht. Wat
mooi is dat om te zien. En wat fijn is het dat er Klassecontact is geïnstalleerd in
de klas. Zo kan Benthe in contact blijven met haar klas. Hoe waardevol is dat!
De techniek staat voor niets! Ook Benthe en allen die bij haar horen wensen we
alle goeds toe.
Een paar weken na de kerstvakantie hopen we ook juf Annette weer tegen te
komen op school. Haar zwangerschapsverlof is dan afgelopen. Dit betekent ook
dat we dan afscheid moeten nemen van juf Anne.
Wat betreft een nieuwe directeur…... de zoektocht gaat nog steeds door!
Dankzij een hecht team en de extra inzet van juf Petra en juf Lisa in groep 6 gaat
alles gewoon door.
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Eén ster
Eén ster
maakt de lucht minder dreigend
Eén kaars
maakt de nacht minder zwart
Eén hand
maakt de weg minder eenzaam
Eén stem
maakt de dag minder stil
Eén vonk
kan een begin van nieuw vuur zijn
Eén noot
het begin van lied
Eén Kind
het begin van een toekomst!

Als team van Het Kompas wensen wij u gezegende kerstdagen en een
voorspoedig 2019!
En voor de kinderen een fijne kerstvakantie!

Namens het team,
Anja Bohré
wnd. dir.
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Van het bestuursbureau
Geachte ouders/verzorgers,
Graag informeer ik u over het volgende:

In de afgelopen maanden is tot twee keer toe geprobeerd een nieuwe directeur
te krijgen voor Het Kompas. Beide ronden hebben geen geschikte kandidaten
opgeleverd. Uiteraard blijven we zoeken naar capabele mensen die deze rol
kunnen vervullen.
Dit betekent dat de tijdelijke oplossing voor de directievoering sinds het begin
van dit schooljaar nog steeds van kracht is. Dit blijft zo tot het eind van het
schooljaar. De adjunct-directeur, mevrouw Anja Bohré-de Jong, neemt de
lopende zaken waar. Zij krijgt daarbij ondersteuning van de heer Niels Verbaas,
collega directeur van een LOGOS school en/of door medewerkers van het
stafbureau van LOGOS. De lesgevende taken van mevrouw Bohré worden
tijdelijk waargenomen door eigen leerkrachten die extra werken. Daarmee is de
continuïteit voor de school en de schoolontwikkeling geborgd.
Vanaf deze plek wil ik het hele team van Het Kompas heel hartelijk bedanken.
Alle teamleden zetten de schouders eronder om het onderwijs voor de
kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat is een groot compliment
waard.
Ik houd u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

H.M.J. Mackloet,
College van Bestuur LOGOS
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Digitaal leren met Gynzy
Sinds de zomervakantie werken groep 7 en 8 dagelijks met Gynzy’s
verwerkingssoftware voor rekenen en spelling. Opdrachten worden op een
chromebook gemaakt. Ook de groepen 4 t/m 6 maken hiervan regelmatig
gebruik. Daarnaast hebben wij ervoor gekozen om opdrachten in een werkboek
ook nog te maken. De oefenstof van Gynzy sluit aan bij de op school aanwezige
lesmethodes.
In de Gynzy leeromgeving worden leerlingen op diverse manieren gemotiveerd
zichzelf te ontwikkelen door te oefenen. Hiervoor biedt Gynzy veel variatie in de
verschillende oefeningen, krijgen de kinderen heldere feedback en precies de
juiste hoeveelheid uitdaging. Ook geeft Gynzy uw kind inzicht in de eigen
voortgang en kan hij/zij sterren verdienen met het aantal opgaven dat hij/zij
goed maakt. Zo kan ieder kind sterren verdienen door vooruitgang te boeken op
zijn/haar eigen niveau! Uw kind wordt dus niet vergeleken met de andere
kinderen in de klas, maar de nadruk ligt op zijn/haar eigen ontwikkeling.
Nadat uw kind een instructie van de leerkracht heeft ontvangen kan uw
zoon/dochter zelfstandig aan de slag. De leerkracht kan direct zien waar uw kind
mee bezig is en hoe dit gaat. Ook kan de leerkracht exact zien welke fouten uw
kind maakt, zodat hij/zij kan besluiten om even bij te sturen. Het analyseren van
de vaardigheden van uw kind is gemakkelijk en overzichtelijk geworden voor de
leerkracht.
In de komende tijd hopen wij ons verder te ontwikkelen in de leeromgeving van
Gynzy t.a.v. het vak rekenen (groep 4 t/m 8). Wij houden u op de hoogte.
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Teamtraining meer- en hoogbegaafd
Al enige tijd bestond er in ons team de behoefte om
meer kennis te krijgen rond meer- en
hoogbegaafdheid. Wij hopen op veel vragen rond dit
thema antwoord te krijgen.
Wij leren in deze training hoe we hoogbegaafde
kinderen kunnen begrijpen, herkennen, motiveren en
begeleiden. Hierbij wordt er veel aandacht besteed
aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en
onderpresteren. Aan het einde van de cursus moeten
wij in staat zijn om meer- en hoogbegaafde kinderen
vroegtijdig te signaleren, een beleidsplan te schrijven
en begeleiding te bieden aan meer- en hoogbegaafde kinderen.
De cursus bestaat uit drie dagdelen. Inmiddels hebben we er één training op
zitten en zijn we al wat wijzer, o.a. over hoe deze kinderen leren.
Deze training wordt gegeven door mevrouw Greetje van Dijk. Zij ontwikkelde
veel materiaal op dit gebied en draagt ook als auteur bij aan de Grote Rekendag
(waar wij al meerdere malen aan meegedaan hebben).

Klassenverkleining
Tot de voorjaarsvakantie blijft de klassenverkleining en de inzet van de
onderwijsassistenten ongewijzigd. Na de voorjaarsvakantie zullen
groep 1 en 2 i.v.m. een grote toestroom kinderen alle dagdelen gesplitst
worden.
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Nieuwe leerlingen
Na de kerstvakantie verwelkomen we in groep 1:
Stan van Wijgerden
Fijne en leerzame tijd op Het Kompas!

Conciërge
Sinds kort hebben we hulp voor het kopieerwerk en andere klusjes. De opa
van Anne (gr. 8) en Jamy (gr. 6) Arie Moerkerk hebben we bereid gevonden
wat hand- en spandiensten voor ons te verrichten. Daar zijn we heel blij mee.
We hopen dat hij het goed naar zijn zin heeft.
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Donderdag 20 december 2018 is de kerstviering van school in de Thaborkerk.
De uitnodigingen zijn inmiddels met de kinderen meegegeven.
Per kind mogen er maximaal 2 personen meekomen. Dit omdat er in de kerk 300
zitplaatsen zijn. Uit veiligheidsoverwegingen mogen er helaas niet meer in.
We hopen dat u daar begrip voor heeft.

Er zijn 2 enthousiaste ouders bereid gevonden om zitting te nemen in de
Ouderraad. De OR verwelkomt Yvonne van Zandwijk (moeder van
Hannah gr. 7, Owen gr. 5, Ella gr. 3 en Thomas gr. 2) en Anoeschka de Bruijn
(moeder van Hayley gr. 2). Zo is de Ouderraad weer op volle sterkte.
We wensen Yvonne en Anoeschka een fijne tijd!

Uitje met groep 8
We zijn woensdag 5 december naar Madurodam geweest en daarna zijn we naar
het Binnenhof gegaan. Het was leuk maar ook heel interessant. We begonnen in
Madurodam, eerst gingen we naar binnen. Binnen gingen we Democracity
oprichten, voor we begonnen kregen we een boodschap van de burgemeester
van Democracity, wij waren de gemeenteraad en wij gingen partijen oprichten.
We gingen in groepjes van 5 partijen oprichten en in die partijen kreeg je een
keycord om je nek met wat je was, je had de woordvoerder, het partijlid, de
secretaris en de voorzitter.
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Toen kreeg je een blad waarop je moest schrijven wat je
wilde bereiken, wat de naam van je partij was en wat je
slogan was. Toen moesten de voorzitters naar voren
komen en benoemen wat hun naam, doel en slogan was.
Daarna moesten alle mensen in de partij omstebeurt naar
voren komen en mochten ze een gebouw uitkiezen wat
uiteraard bij de partij paste. We hebben buiten een spel
gespeeld waarbij we tablets moesten gebruiken, je kreeg
in een groepje van 3 of 4 een tablet en iedere keer kreeg
je een filmpje te zien en daarna kreeg je een plaatje te
zien en naar die plek moest je heen gaan, aan het eind
moest je een foto maken bij het ‘mini’ Binnenhof. Toen
we klaar waren mochten we of voetballen of nog even
rondkijken in Madurodam, toen iedereen klaar was
gingen we naar de auto om even te lunchen en daarna
gingen we op weg naar het Binnenhof. Toen we eenmaal bij het Binnenhof aan
waren gekomen wisten we niet helemaal waar we moesten parkeren maar dat
kwam uiteindelijk goed. We kwamen daar aan en het eerste wat we zagen was
de Marechaussee en we werden een beetje bang maar toen kwam Joy bij ons en
die ging ons begeleiden naar de enige echte Tweede kamer. Voordat we naar de
Tweede kamer gingen ontmoetten we nog de minister van landbouw:
Carola Schouten, zij ging iets vertellen over haar baan, wij mochten haar vragen
stellen en we gingen met haar op de foto. Daarna was het echt tijd om naar het
debat te gaan wat bezig was in de Tweede kamer dat ging over studeren en
studieleningen. Het was super interessant. Daarna ging Joy nog iets vertellen
over de zetels in de Tweede kamer. 1 zetel is 70.000 stemmen waard. Toen was
het helaas alweer tijd om naar huis te gaan. Het was een leuke maar ook vooral
een leerzame dag!!
Van Eline Schreurs en Eline de Leeuw
groep 8
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20-12-2018

19.00 uur Kerstviering Thaborkerk

21-12-2018

Vrijdagmiddag alle kinderen vrij

24-12-2018 t/m 04-01-2019

Kerstvakantie

16-01-2019

Studiedag (alle kinderen vrij)

28-01-2019

Schoonmaakavond

07-02-2019

Studiedag (alle kinderen vrij)

08-02-2019

Avonduitvoering met Harp & Luit
(De Koels)

15-02-2019

Rapport mee

Week 8 (18 t/m 21-02-2019)

Rapportbespreking (10 min. gesprek)

25-02-2019 t/m 01-03-2019

Voorjaarsvakantie

03-04-2019

Schoolvoetbaltoernooi

12-04-2019

Koningsspelen

19-04-2019 t/m 03-05-2019

Meivakantie

30-05-2019 + 31-05-2019

Hemelvaart (vrij)

10-06-2019

Tweede Pinksterdag

02-07-2019

Studiedag (alle kinderen vrij)

19-07-2019

Vrijdagmiddag alle kinderen vrij

22-07-2019 t/m 30-08-2019

Zomervakantie

www.cbshetkompas.net
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