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AGENDA SEPTEMBER/OKTOBER 

28 september MR vergadering 
30 september Laatste werkdag Gerard 

 1 oktober Voorstelling 1: Groep 1/ 2A,3,5,7 om 14.15uur, ouders zijn 
welkom 

 5 oktober Alle kinderen vrij. Studiedag team. VISIE 
Dag van de leraar 

 7 oktober Opening Kinderboekenweek 
Scholierenveldloop van 14.00-16.00 uur Gr. 3 t/m 8 

 
 
 

 
30 september Sem Bol (9 jaar) groep 6 
 2 oktober Laura Stolker (9 jaar) groep 6 

 3 oktober Amy Westhof (6 jaar) groep 3 

 
 
 
 

 
Wij wensen Angelina Coops een fijne tijd op onze school. 

 
 

Ouderavond mijn kind op het internet 
Onze kinderen brengen een groot deel van de dag door achter een beeldscherm.                    Het 
omgaan met media is daarom een deel van de opvoeding geworden. Whats app, You Tube, games, 
vloggers. Allemaal zaken waar je kind dagelijks 
mee in aanraking komt. Hoe gaan we hier als 
school en als ouders mee om? Op de ouderavond 
krijgt u veel praktische tips en kunt u al uw vragen 
stellen.  
Datum: dinsdag 24 november                                                                                                                                           

Tijd: 19.30 – 21.00 uur                                                                                                                                                                         

Spreker: Miranda Corbière, mediacoach  

http://www.pcbshetkompashoorn.nl/
http://www.bing.com/images/search?q=plaatjes+verjaardag&id=4C84866E9958F3E249AF433F2D0EB40D8ADE8CA9&FORM=IQFRBA
http://www.bing.com/images/search?q=plaatjes+welkom&id=184424A9DF5836B126BAC6474D7D408974345D49&FORM=IQFRBA
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Ouderbijdrage 
Het loopt al weer aardig binnen. Dank daarvoor. Voor degenen die nog niet betaald hebben: 30 
september is de uiterlijke datum. Graag even attentie. 
De ouderbijdrage bedraagt net als andere jaren € 27,50 per kind. Wij verzoeken u dit bedrag over te 
maken op IBAN nummer NL19INGB0005055512 t.n.v. De Ouderraad van Het Kompas. Graag onder 
vermelding van de naam van uw kind en de groep. 
 
Conciërge 
Voor de zomer hebben we afscheid van Harold genomen. Vanaf augustus werken we met een 
nieuwe conciërge. Dit is Marty Engel. Echter Marty is langdurig ziek en wordt vervangen door Hein. 
Hein is op donderdag en vrijdagmiddag op school. In principe doet hij alleen de technische klussen. 
Jaap Muurling 
 
Koffieochtend 18 september 
We hebben een zeer goede, informatieve ochtend gehad betreffende de groepen 1/2. Het thema 
was “kleuterverlenging”. We kregen daarbij een mooi beeld van de complexiteit van het programma 
in de kleutergroepen. Jolanda vertelde middels een powerpoint precies waar allemaal aan gewerkt 
wordt. 
 
Groep 6 Arretjescake 
Afgelopen dinsdag zijn wij met onze groep gaan winkelen bij Deen en hebben daarna in de klas een 
ouderwetse arretjescake gemaakt. Rekenen, taal, en lekker bezig zijn kwamen hier allemaal bij 
elkaar. Dat was bijzonder leuk om te doen. Ouders, bedankt voor het helpen. Op woensdag hebben 
we ‘m opgegeten. Volgens Wim was het de lekkerste cake die hij ooit had gekregen. 
 

 
 
 
Fietsen plein Markententster 
Wij proberen met groep 6 en 7 de fietsen zoveel mogelijk in de rekken te zetten. Fijn dat iedereen zo 
goed meewerkt!! 

 
 

 

Zet ze in de rekken!!! 
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Groep 1/2B en 4 
Dinsdag 29 september is de laatste dag dat Angela in de groep werkt. Vanaf volgende week gaat zij in 
groep 4 werken. Fleur Entius zal vanaf volgende week in groep 1/2b werken. Wij wensen Angela en 
Fleur een hele goede tijd toe. 
 
Groep 4 
Vanaf volgende week zal groep 4 op maandag en dinsdag extra ondersteuning krijgen. Suzanne 
Moody. Suzanne werkt bij Small Steps en zal op basis van detachering bij ons ondersteunende 
werkzaamheden verrichten. Wij zijn erg blij met deze samenwerking. 
Jaap Muurling 
 
Groep 7 Prinsjesdag 
Wat een geluk dat meester Jaap een neef heeft, die voor het Koninklijk Huis werkt. Deze neef heeft 
namelijk iets bijzonders geregeld! De les over Prinsjesdag in groep 7 werd dit jaar gegeven door een 
lid van het Koninklijk Huis. Lang bleef het spannend wie er zou komen. Maar na de pauze was het 
duidelijk, het bleek héél hoog bezoek. Het was Prinses Beatrix, die onze groep over Prinsjesdag kwam 
vertellen. Sinds de troonsafstand heeft zij natuurlijk meer tijd voor dit soort klussen. Wel jammer, dat 
juf Marjan na de pauze net naar de tandarts moest en de les helaas niet kon meemaken. Prinses 
Beatrix was diep onder de indruk van de kinderen van groep 7. Wat kunnen ze goed luisteren en wat 
hebben ze goed meegedaan! Nadat de prinses met de groep op de foto was gegaan en persoonlijk 
afscheid had genomen van alle kinderen, vertrok zij weer met haar bodyguards richting Kasteel 
Drakensteyn. 
Het was een zeer interessante les! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pcbshetkompashoorn.nl/
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SCHOOLFOTOGRAAF  
 
Op maandag 12 oktober komt de schoolfotograaf weer een bezoekje brengen aan onze school. 
Schrijf deze datum meteen in uw agenda zodat uw kind(eren) er op zijn/haar paasbest uit ziet ;-). 
Er worden groepsfoto’s gemaakt en een persoonlijke foto van ieder kind. 
 
De broer/zus foto’s van de kinderen die bij ons op school zitten worden onder schooltijd gemaakt en 
vanaf 15.00 uur kunt u terecht voor een foto met uw kind en zijn/haar broertje/zusje dat niet bij ons 
op school zit. Alle foto’s worden gemaakt op de locatie de Huesmolen. 
De fotograaf geeft, net als voorgaande schooljaren, via school een enveloppe met daarin een code 
waarmee u op zijn website kunt komen. U kunt dan zelf de foto’s uitzoeken die u wilt.                  
Mocht u nog vragen hebben, dan horen we het graag. 
Het team 
 
Groep 3 
We zitten nog maar een paar weken in groep 3 en hebben nu al heel veel woordjes geleerd.  
In ons klik klak boekje toveren wij er steeds nieuwe woordjes bij! 
         We spelen spelletjes met letters en woorden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Spelletjes met Zoem op de computer. 

       Lekker lezen!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nr. 4  Hoofdlocatie: De Huesmolen 61 1625 HZ Hoorn    -    0229-230076    -    www.pcbshetkompashoorn.nl  28 september 2015                                                                                                      
  

5 
 

Kamp groep 8: 
Groep 8 is op kamp naar Texel geweest.  
We zijn eerst naar het juttersmuseum geweest. Er waren spullen die door jutters waren  gevonden 
op het strand. We zijn daarna naar een stadje: De Koog gegaan. Iedereen daar heeft heel veel 
souvenirs gekocht. We hebben ook 2 bosspellen gedaan, ook 1 om 12 uur s ’nachts. De volgende dag 
gingen we naar de garnalenboot. Het regende toen best hard. We kregen garnalen mee naar het 
kamphuis en moesten die daar gaan pellen. In de avond hadden we bonte avond. Iedereen had leuke 
acts. Na de acts was er een disco avond. Er werd veel gedanst en gelachen. Het was een leuke avond! 
De volgende dag werden we met pannen wakker gemaakt en gingen we naar het strand. Daar gingen 
we zandkastelen bouwen. Na het strand gingen we op de boot terug naar 
huis. Het was een super leuk en gezellig kamp!!!! Geschreven door: Liz en 
Tamaya  
 

Beste ouders, 

Zijn jullie het ook beu dat uw kind(eren) na schooltijd op smartphones, 

tablets en andere gamemogelijkheden spelen? Wij hebben voor u dé 

oplossing voor dit probleem! 

Wij zijn Willemijn van Ernst en Hoai Thu Nguyen, derdejaars studenten van de opleiding Sport, 

Management en Ondernemen (SM&O), en wij doen een onderzoek naar de behoeften van de 

potentiële klant naar ons product.  

Ons product is een app waarmee kinderen weer gaan buitenspelen in plaats van dat zij binnen spelen 

op smartphones, tablets en andere gamemogelijkheden. 

In de onderstaande link staat de enquête. Er zullen eerst algemene vragen gesteld worden, daarna 

wordt het concept uitgelegd en worden er specifiekere vragen over de app gesteld. Het invullen 

duurt maximaal 5 minuten en daarmee helpt u ons om het concept zo goed mogelijk uit te werken. 

http://www.thesistools.com/web/?id=479561  

Met sportieve groet, 

Willemijn van Ernst & Hoai Thu Nguyen  

Studenten Hogeschool van Amsterdam (HvA)  

Voor vragen en/of opmerkingen:  

SportRebels@hotmail.com 

www.facebook.com/SportRebels  
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