Schoolgids 2018-2019 in het kort
Deze korte gids is gemaakt voor het gemak van de ouders of verzorgers om alles even bij
elkaar te hebben. Het is een korte samenvatting van de belangrijkste weetjes uit de
schoolgids 2018-2019. Wilt u meer weten dan kunt u altijd in de schoolgids zelf kijken.
Die kunt u vinden op de thuispagina van onze website (www.hetkompas.info). Ook
versturen wij deze gids via DigiDUIF.
1. De groepsbezetting
Hieronder vindt u de groepsbezetting voor het schooljaar 2018 – 2019:
Groep
1-2
3
4-5

maandag
Jacqueline
Diana
Susanne

dinsdag
Jacqueline
Diana
Susanne

6-7
8

Eric
Nienke

Eric
Nienke

woensdag
Jacqueline
Petra
Susanne/
Hettie
Eric
Chantal

donderdag
Jacqueline
Petra
Hettie

vrijdag
Carla
Petra
Hettie

Eric
Chantal

Eric
Chantal

2. Gymtijden:
De kleuters gymmen volgens eigen rooster op school en kunnen gebruik maken van gymzaal
Gageldonk op woensdagochtend tussen 10:40 – 11:40 uur
De groepen 3 t/m 8 gymmen op dinsdag.
Het gebruik van de gymzaal in Gageldonk voor het schooljaar 2018-2019 is als volgt:
Groep 6-7: 13:15 – 14:00 uur
Groep 3: 14:00 – 14:45 uur
Groep 4-5: 14:45 – 15:30 uur
Groep 8: 15:30 – 16:15 uur
3. Vakantierooster en vrije dagen:
Herfstvakantie: 15 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie: 22 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 4 t/m 8 maart 2019
Meivakantie: 19 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart: 30 mei 2019

2e Pinksterdag: 10 juni 2019
Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus 2019

Vrije dagen:
Voor de groepen 1 t/m 8 zijn er roostervrije dagen. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij.
Vrijdag 7 september 2018
Maandag 12 november 2018
Vrijdag 21 december 2018
Donderdag 7 februari 2019
Vrijdag 31 mei 2019
Woensdag 5 juni 2019
Vrijdag 5 juli 2019

Bijzondere data
Schoolreisje: datum wordt later bepaald
Kinderboekenweek: 3 – 14 oktober 2018
Schoolfotograaf: 5 november 2018
Sinterklaasviering: 3 december 2018 `s middags
Kerstviering: 20 december 2018
Nationale voorleesdagen: 23 januari – 2 februari 2019
Uitslag schooladvies gr. 8: 23 februari 2018
Carnavalsviering: 1 maart 2019
Paasviering: 18 april 2019
IEP-eindtoets: 16/18 april 2019
Schoolvoetbaltoernooi: 4 april 2019 (D-klasse), 11 april 2019 (E en F-klasse)
Koningsdag: 27 april 2019
Koningsspelen/ Sportdag gr. 5 t/m 8: 12 april 2019
Schoolkamp groep 8: 25 -26-27 juni 2019
Musical en afscheidsavond groep 8: 28 juni 2019

4. Ziek melden
Leerlingen moeten door de ouders worden ziekgemeld via de telefoon. Graag tussen 7:45 en
8:15 uur. Het telefoonnummer is: 0164-237112
5. DigiDUIF
Alle berichten van school naar de ouders toe versturen we via DigiDUIF. Hiervoor heeft u een
e-mailaccount nodig. U krijgt een toegangsnaam voor het hele gezin met een wachtwoord.
Alle gegevens in uw eigen omgeving kunt u zelf wijzigen. Wilt u een nieuw wachtwoord dan
kunt u daarom vragen via DigiDUIF of op school aan de directeur.
U kunt ook een e-mail sturen naar hetkompas@lpsnet.nl.
6. Schooltijden
Op maandag t/m vrijdag beginnen de lessen om 08:30 uur. Er is alle dagen inloop vanaf 8:15
uur in alle groepen. U mag alle dagen mee naar binnen om eventueel vragen te stellen of iets
kort te bespreken. We willen strikt om 8:30 met de lessen starten, dus aan de ouders het
verzoek om dan ook echt het klaslokaal te verlaten. De groepen 1-2 hebben dit altijd al gehad
tot 8:45 uur en groep in groep 3 is het op woensdag ook tot 8:45 uur.
Op tijd komen: Als een leerling na 8:30 uur binnenkomt, dus na de 2e bel, dan is hij/ zij te
laat. De leerkracht registreert dit. Bij te vaak te laat komen is de school verplicht dit te
melden bij de leerplicht.
Alle groepen hebben een half uur extra onderwijstijd op maandag, dinsdag en donderdag
tot half vier. Bovendien staan de lessen van de groepen 7 en 8 op dinsdag en tot half vijf
gepland, wat ook een extra uur onderwijstijd oplevert.

De schooltijden voor het schooljaar 2018-2019 zien er als volgt uit:
groep

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1 - 2A

08:30-12:00 u

08:30-12:00 u

08:30-12:00 u

08:25-12:00 u

08:30-12:00 u

13:00-15:30 u

13:00-15:30 u

08:30-12:00 u

08:30-12:00 u

13:00-15:30 u

13:00-15:30 u

08:30-12:00 u

08:30-12:00 u

13:00-15:30 u

13:00-15:30 u

08:30-12:00 u

08:30-12:00 u

13:00-15:30 u

13:00-15:30 u

08:30-12:00 u

08:30-12:00 u

13:00-15:30 u

13:00-16:30 u *)

08:30-12:00 u

08:30-12:00 u

13:00-15:30 u

13:00-16:30 u *)

3

4-5

6

7

8

13:00-15:30 u
08:30-12:00 u

08:30-12:00 u

08:30-12:00 u

13:00-15:30 u
08:30-12:00 u

08:30-12:00 u

08:30-12:00 u

13:00-15:30 u
08:30-12:00 u

08:30-12:00 u

08:30-12:00 u

13:00-15:30 u
08:30-12:00 u

08:30-12:00 u

08:30-12:00 u

13:00-15:30 u
08:30-12:00 u

08:30-12:00 u
13:00-15:30 u

08:30-12:00 u

7. Overblijven
Onze school heeft de zorg voor het overblijven uitbesteed aan Stichting LPS-Breek4U. Zij
verzorgen op professionele en pedagogisch verantwoorde wijze de tussenschoolse opvang,
zodat kinderen in een veilige, rustige en gezellige omgeving kunnen overblijven.
Stichting LPS-Breek4U werkt met online administratiesysteem “TSOpro” voor het plannen en
administreren van de tussenschoolse opvang. Na éénmalige registratie beschikt iedere
ouder/ verzorger over een eigen TSOpro account met inzicht in de planning, mogelijkheid om
eigen kind(-eren) aan- en af te melden, en weergave van eigen facturen. Registreren op de
TSOpro website van onze basisschool is kosteloos, u betaalt alleen de aangemelde dagen
voor de tussenschoolse opvang. De kinderen moeten zelf eten en drinken meebrengen.
Wilt u graag meer informatie over het overblijven op school of wilt u uw kind(eren)
aanmelden voor de opvang tussen de middag? Kijk dan op www.breek-4u.nl ; kies voor de
optie “Links”; en klik op het http-adres onder de naam van onze basisschool.
8. Groenten- en fruithapje
Het Kompas wil meehelpen om verstandig om te gaan met onze gezondheid en voeding. We
weten allemaal dat het eten van groente en fruit belangrijk is voor de gezondheid en de groei
en dat het een rol speelt bij het voorkomen van overgewicht.
We zien liefst elke dag bij de kinderen een stuk fruit of groente als pauzehapje. Uiteraard
hoort hier ook gezond drinken bij. Voor het drinken denken wij aan suikervrij en koolzuurvrij.
De kinderen krijgen onder schooltijd vóór of ná de pauze de gelegenheid hun pauzehapje te
eten. U kunt het schoongemaakte fruit of groente bijvoorbeeld meegeven in een plastic
bakje.
9. Trakteren
Ook bij het trakteren dienen we aan een paar afspraken te denken:
–
Gezond trakteren heeft altijd onze voorkeur;
–
Vraag aan de leraar aan wat voor traktaties je kunt denken;
–
Er wordt geen snoepgoed aangeboden met gelatine

10. Schoolreis
Jaarlijks wordt er een schoolreis gehouden. Dit schooljaar organiseren we voor de groepen 1
t/m 7 verschillende educatieve uitstapjes die per klas worden geregeld.
De kosten voor de schoolreis bedragen € 15,00 per persoon.
11. Avondspel groep 8
Dit schooljaar wordt op een donkere vrijdag in januari voor de leerlingen van groep 8 een
avondspel georganiseerd, waarbij alle leerkrachten en alle overige personeelsleden van de
school betrokken zijn.
12. Sportdag
Ieder schooljaar organiseren 3 scholen, te weten Het Palet, Octopus en Het Kompas,
gezamenlijk een sportdag op sportpark Rozenoord voor de groepen 5 t/m 8. De groepen 1
t/m 4 zijn die dag vrij.

13. Rapporten
De leerlingen van de groepen 1 t/m 7 krijgen tweemaal per jaar een rapport.
De data zijn: in de eerste weken van de maand februari, ná de Cito-toetsen en in de
voorlaatste en laatste schoolweek. Het rapport van uw kind krijgt u mee ná het persoonlijk
rapportgesprek met de leraar en de ouders. In de groepen 5, 6, 7 en 8 worden ook de
leerlingen verwacht bij het rapportgesprek.
Wanneer u vragen heeft, mag u altijd zelf een afspraak maken met de leerkracht.

14. Adressen
Basisschool Het Kompas
Bezoekadres:
Galenuslaan 1
4624 XE Bergen op Zoom
T: 0164 – 237 112
E: hetkompas@lpsnet.nl
I: www.hetkompas.info
Directeur
Guido Schoonbrood
T: 0164-237112
E: hetkompas@lpsnet.nl
Leerplichtambtenaar van de Gemeente Bergen op Zoom
Dhr. Arthur van der Giessen
Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
T: 0164 – 277 321
Waarschuwing:
De directeur is altijd verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd
schoolverzuim of regelmatig te laat komen. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder
toestemming van school houden, zal proces-verbaal kunnen worden opgemaakt.

