Infoblad november 2019
Activiteiten

Maandag 6 januari
: studiedag alberoscholen (leerlingen vrij)
Woensdag 8 januari
: luizencontrole
donderdag 6 februari
: studiedag (leerlingen vrij)
10 t/m 14 februari
: 10 minuten gesprekken
woensdag 11 maart
: biddag (op school)
donderdag 9 april
: paasviering
vrijdag 17 april
: koningsspelen
7 mei
: schoolfotograaf (portretten en groepsfoto’s)
11 t/m 15 mei
: avond 4 daagse
18 t/m 20 mei
: schoolkamp groep 8
donderdag 28 mei
: schoolreis groep 3 t/m 7
donderdag 4 juni
: sportdag
dinsdag 9 juni
: schoolreis kleuters
vrijdag 26 juni
: studiedag (leerlingen vrij)
dinsdag 30 juni
: musical groep 8
maandag 6 juli
: barbecue groep 8
donderdag 9 juli
: spelletjesdag
vrijdag 10 juli
: opruimdag (leerlingen vrij)
Let op : dit is de voorlopige activiteitenlijst. Er komen altijd nog activiteiten bij of soms
verandert de datum alsnog. De activiteitenlijst in het laatste infoblad dat regelmatig
rondgestuurd wordt is altijd leidend.

Wijzigingen formatie
We hebben afscheid genomen van meester Paul. We danken Paul voor de fijne jaren met
de kinderen, de collegialiteit en alles wat hij voor de school heeft betekend. Paul het ga
je goed in Kuala Lumpur!
Na de kerstvakantie zal Sjoerd Slotema op maandag t/m donderdag voor de groep staan
en juf Marieke op vrijdag.
Na de voorjaarsvakantie start juf Romy van Boven als vaste leerkracht voor groep 7. Zij
geeft les op dinsdag t/m vrijdag. Juf Marieke staat op maandag voor de groep.
Juf Daniëlle zal nog wat langer worden vervangen door juf Kitty.
Gladde tegels op het plein
Wanneer het goed “schilderweer” is voor buiten zal er een laklaag met korrels over de
gladde tegels worden geschilderd. Hierdoor zou de gladheid moeten afnemen.
Logopedie
De logopediepraktijk van Nathalie Brokken is in Yerseke gestopt. Logopedie &
stottercentrum Zuid-West zal op dinsdag en mogelijk op donderdag vestigen in het MFC .
In de bijlage vindt u een brief over deze praktijk.
Sinterklaas
Sinterklaas heeft gelukkig een nieuwe staf gekregen. Verder is het bezoek aan school
prima verlopen. Sint is weer naar Spanje vertrokken om weer uit te rusten voor volgend
jaar.
Lichtjestocht
We hebben een prachtige lichtjestocht mogen lopen. De vertelling van het kerstverhaal
is op diverse manieren verbeeld en verteld. En wat was het gezellig op het plein na
afloop.
Er is enorm veel werk verzet door de ouderwerkgroep!! Zonder jullie is er niet zoiets
moois te realiseren. Daarnaast willen we de volgende personen/bedrijven bedanken:
● Bakkerij de gangmaker
● Albert Heijn
● Verhuur Yerseke
● Frank Vos
● Muziekvereniging Mozart
● Bianca Boogaards
● Hervormde kerk, Gereformeerde kerk en Vrije Evangelische Gemeente
● Potjesspaarders
● De baby’s
● Bram en Jannie Nieuwenhuyze
● Jan Bezemer
● Alle bewoners waar een post mocht staan
● Het voltallige personeel van Het Kompas (en oudpersoneel)
● De kinderen van groep 7 en 8 die de posten hebben bemand
● Allen die we zijn vergeten

Het team van Het Kompas wenst u allen hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2020!
Bijlage:
● Nieuwsbrief “Hart voor Haïti”
● Brief logopedie
● Uitnodiging Koenckelpotfanfare
Vakantierooster kalenderjaar 2019 - 2020
Voorjaarsvakantie
24 t/m 28 februari 2020
Goede Vrijdag /2e Paasdag 10 en 13 april 2020
Meivakantie
20 april t/m 5 mei
Hemelvaart
21 en 22 mei
Pinksteren
1 juni
Zomervakantie
13 juli t/m 21 augustus 2020
Extra vakantie kan alleen toegekend worden als aan alle voorwaarden (zie formulieren
website) wordt voldaan. Verlof wordt NIET verleend in CITO toetsweken of de eerste 2
weken na de zomervakantie.

