Nieuwsbrief januari 2019
Nieuwe directeur

Beste kinderen, ouders, verzorgers en andere betrokkenen,
Mijn naam is Yolanda Groen. Ik ben 35 jaar en woon met mijn man en 3 kinderen in Bergen
op Zoom. Sinds 2005 ben ik werkzaam in het onderwijs en sinds 2011 werk ik bij de Lowys
Porquin stichting waar ook Het Kompas onder valt.
Vanaf 1 februari volg ik dhr. Guido Schoonbrood op als directeur van basisschool Het
Kompas.
Na een aantal jaren voor de klas ben ik mij gaan richten op het management.
Nu mag ik gaan starten als directeur op het Kompas waar ik samen met het team van Het
Kompas het onderwijs vorm mag gaan geven voor uw kinderen. De afgelopen twee jaar
heeft het team een duidelijke visie
vormgegeven en wordt er hard
gewerkt om deze visie uit te dragen
en te verwezenlijken. Samen met het
team gaan we verder bouwen om
het onderwijs goed vorm te geven
aan de hand van de bestaande visie.
Inmiddels heb ik kennis gemaakt met
een enthousiast team en heb ik een
rondleiding gekregen door een
mooie kleurrijke school.
Binnenkort zal ik u allen in de school
of op het schoolplein ontmoeten. Ik
vind het namelijk belangrijk om
iedereen persoonlijk te leren kennen
en dat u weet wie ik ben. Ik verheug
me op de nieuwe samenwerking met
alle betrokkenen. Graag tot snel.

Afscheid Guido
Op 1 februari neemt meneer Guido afscheid van de school. Ouders worden, onder het genot van
een drankje, in de gelegenheid gesteld om tussen 12:00 – 13:00 uur op school nog even een hand
te komen schudden en een praatje te maken.
LPS 25 jaar
Wat een fantastisch feest was het! Geweldige workshops en er is heel veel plezier gemaakt.
Drumtastic verzorgde een super-drumworkshop en Anouk van Creative Art WorkX leerde

iedereen flitsend dansen. Ook hebben alle kinderen prachtige kleding gemaakt en
geshowd in een eindvoorstelling.

Cito-toetsen
Tussen 14 en 25 januari worden de CITO-toetsen weer afgenomen. Met grote
concentratie wordt er dan gewerkt. We vragen u er rekening mee te houden dat uw kind
uitgerust op school verschijnt.

Smaaklessen
Victor (Fitfabriek) heeft afgelopen vrijdag de eerste smaaklessen verzorgd in alle
groepen. Het beleven van voedsel staat centraal in de smaaklessen. Door te proeven,
ruiken, voelen, horen en kijken leren kinderen spelenderwijs over eten. Hierdoor wordt
de nieuwsgierigheid naar gezond en duurzaam eten opgewekt.

Nationale voorleesdagen en ontbijt
Op woensdag 23 januari starten de Nationale voorleesdagen weer. We beginnen met een
ontbijt op school. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een (gezond) ontbijtje
meebrengen naar school.
Voorleeskampioen
Tugba Ilgun uit groep 8 is dit jaar de voorleeskampioen van de school geworden. Zij mag
meedoen met de regionale voorrondes op 2 februari 2019 in Hoogerheide. Wij wensen
haar natuurlijk heel veel succes toe!

Ouderpanel
Op 15 januari komt het ouderpanel bijeen. De onderwerpen die besproken worden zijn
ouder-kindgesprekken, parkeerbeheer, computers op school en inzet ouders bij
activiteiten. De leden van het panel zijn mevrouw Rachida El Mansouri, mevrouw Fatima Saïd,
mevrouw Kafushi Mbualungi , mevrouw Jamila Aziza, mevrouw Hakima Bouchao, mevrouw
Fatima el Allaoui.
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