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Agenda: 
24 november: ouderavond. Aanvang 19.30uur. 

     24 november: voorstelling groepen1/2B, 1/2C, 4, 6, 8 Aanvang 14.15uur 
                  (de ouders zijn welkom). 
     4 december: Sinterklaas viering. Groepen 5 t/m 8 continurooster.   
               De kinderen van beide locaties zijn om 14.00uur vrij. 
 
 
 

 
  
23 november Matz Huisman (6 jaar) groep 12A 

Marjon van der Kooij (9 jaar) groep 5 
24 november Jayden Iseli (12 jaar) groep 8 
25 november Michäela Bond (11 jaar) groep 7 
26 november Thomas Duijn (8 jaar) groep 5 

Milan Hooijberg (8 jaar) groep 4 
Noureen van Taunay (8 jaar) groep 5 

30 november Meia Hoff (7 jaar) groep 4 
Presley de Vos (6 jaar) groep 12A 

 1 december Adam Achabar (5 jaar) groep 12A 
 2 december Sara Glim (6 jaar) groep 12B 

Guinevere Haverkort (5 jaar) groep 12A 
 4 december Hajar Ben Hadi (12 jaar) groep 7 

Lisanne Bosstad (8 jaar) groep 4 
 
 
Koffieochtend 14 december 
8.45uur 
Tijdens deze koffieochtend komen 2 kinder-/opvoedcoaches praten over opvoeden en wat hier allemaal bij komt 

kijken. De coaches vertellen tijdens deze ochtend wat opvoeden inhoudt en de knelpunten. Elke ouder loopt wel eens 

tegen kleine problemen aan tijdens het opvoeden en weet soms niet hoe ze dit zelf kunnen oplossen. Ook kunnen 

ouders zich zorgen maken over hun kind. Een kind kan niet lekker in zijn vel zitten of tegen andere dingen aanlopen. 

De coaches gebruiken een positieve benadering en zoeken de oplossing in de kwaliteiten en vaardigheden die het 

gezin of kind al bezit. Deze koffieochtend is bedoeld voor alle ouders. Ook als u 

nergens tegenaan loopt, maar het interessant vindt om wat meer informatie te 

krijgen over opvoeden.  
Wilt u alvast wat informatie over ons neem gerust een kijkje op onze website: 
www.opkicoach.nl 
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Stagiaire groep 1/2A 
Ik ben Melanie van de Pol en ik ben 18 jaar oud. 
Ik ben de nieuwe stagiair in klas 1/2A, bij juf Bea. 
Ik zal wat over me zelf vertellen:  
De opleiding die ik volg, is zorg en welzijn op het Regio college in Zaandam. Zelf heb ik ervoor gekozen om specifiek 
met kinderen te werken, omdat ik dat persoonlijk erg leuk vind! Ik wil zelf pedagogisch medewerkster worden. 
Tot ziens op het Kompas, 
Groeten Melanie van de Pol 
 
 
 

 

KERST 2015............Vooraankondiging. 
Sint Nicolaas is net aangekomen en toch is de kerstcommissie al druk bezig met de voorbereidingen van het 
kerstfeest op Het Kompas. 
Dit jaar vieren wij het kerstfeest op school door een tocht te maken langs het kerstverhaal. Alle kinderen zijn in 
groepen verdeeld en reizen samen met hun ouders, broertjes en/of zusjes langs de verschillende posten. Deze 
posten beelden samen het kerstverhaal uit. 
Misschien weten de kinderen uit de bovenbouw zich nog wel te herinneren dat toen wij deze reis maakten in 2010 
het onderweg begon te sneeuwen.... 
De route van deze tocht is wat ingekort en vindt plaats rond winkelcentrum  De Huesmolen. We beginnen en 

eindigen op school. 

Wij verwachten U allen te zien op woensdag 16 december vanaf 17.30 uur.  
Verdere informatie volgt. 
Met vriendelijke groet, 
Namens de kerstcommissie: Marjan, Angela en Tineke. 
 

Heel veel bladeren 

Twee grote bomen op ons schoolplein en harde wind, zorgden voor heel veel bladeren op het plein.  
Gelukkig wilden Karlijn, La Quisha, Fenne en Michäela al die bladeren wel bij elkaar vegen, in de groene bak doen en 
verplaatsen. Ze zijn er wel een paar dagen mee bezig geweest. Top gedaan, meiden! 
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Sint Maarten 

Op 10 november hebben groep 6 en groep 7 samen Sint Maarten liedjes gezongen, terwijl we elkaar mooie 
lampionnen hebben bewonderd. En als beloning kregen we allemaal een lekkere mandarijn! 

      
 
Animatiefilm groep 5 
Dinsdag 16 november is groep 5 op bezoek geweest bij Cinema Oostereiland. Wij waren uitgenodigd om een 
animatiefilm te komen maken. Het thema was "Water" en op de steiger bij het IJsselmeer werden we opgevangen 
door een rapper die met ons een lied gerapt heeft over "Water". In de klas hebben we het nodige voorwerk gedaan 
en op de dag zelf konden ze op een tafel, met camera van bovenaf een eigen animatiefilm maken. Het was een heel 
leerzame dag en er is een heel mooie film gemaakt door groep 5. Hier ziet u al enige foto's, maar mocht u er meer 
willen zien, neem dan gerust een kijkje op de site. 

 
 
 
Kompas Sportief  
Sandra Jong 
 

Hoornse finale van Unihockey  
Voor de herfstvakantie werd de voorronde van het unihockeytoernooi gespeeld in 
sporthal de Huesmolen. Maar liefst 3 van de 7 teams waren van het Kompas. En 
uiteindelijk werd het team van Oliver, Dave, Vince, Jesse, Iris en Jade eerste. Zij 
plaatste zich daarmee voor de Hoornse finale. Deze werd met de 8 beste teams 
van hoorn afgelopen woensdag gespeeld in sporthal de Kreek. Het was nu 
duidelijk moeilijker voor ons team. Ze hebben fanatiek maar sportief gestreden en 
werden uiteindelijk 8ste  van de 60 teams!! Ze kwamen donderdag met een mooie 

beker op school. Toppers !! Miranda en Jackie bedankt voor jullie begeleiding bij het toernooi! 
                                                                                              
Neem je pietenkleding of muts mee !!! 

http://www.pcbshetkompashoorn.nl/
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A.s. Donderdag en vrijdag gaan we tijdens de gymlessen pietengym doen. Alle kinderen 
van gr.3 t/m 8 mogen in pietenkleding gymmen. Dus stop volgende week je gympen en je 
pietenkleding / muts in je gymtas. 
Bezoek Kabouterpad van de kleutergroepen.  
Donderdag 12, vrijdag 13 en donderdag 19 november gingen de kleutergroepen naar het 
streekbos. We hebben daar veel geleerd over wat er allemaal in de herfst te zien is in een 
bos. We vonden veel paddenstoelen, maar helaas geen kabouters.  We zagen vogels op 
trektocht gaan. En hoorden de koolmees fluiten. Ook gingen we met de groep meten 
hoeveel kinderen nodig zijn om, om een boom heen te passen.  We zagen een opgezette mol en gingen in een 
molshoop zoeken naar de kamers  en gangen van mol. We hebben er veel bij geleerd en met lekkere modderlaarzen 
kwamen we weer op school terug. 
 

  
 
De aanslagen in Parijs bespreken we in groep 8. 
U heeft een mail van onze directeur gekregen m.b.t. Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip behandelt elke week actuele 
nieuwszaken en afgelopen week de aanslagen in Parijs. In onze groep zijn wij erg geschrokken van al het extreme 
geweld. We hebben er veel gesprekken over in de kring. Wij maken met een speciale lesbrief van de Vreedzame 
School dit onderwerp bespreekbaar. Hierin gaat het over de gevoelens die we bij deze terroristische bedreigingen 
hebben, maar maken we ook onderscheid tussen meningen en feiten. Het gaat over de democratische samenleving 
en kritisch burgerschap. We proberen koppelingen te maken tussen heden en verleden. Het zijn goede gesprekken 
die we samen voeren en met steeds meer respect voor elkaar. Anders zijn mag en geweld keuren wij af. We hebben 
gedichten geschreven om ons gevoel te uiten. U kunt ze lezen, ze hangen op het raam van de klas. 
 
Mediawijsheid 
Morgen, op de ouderavond, zal het onder andere gaan over mediawijsheid. In groep 7 en 8 besteden we hier 
middels een lespakket aandacht aan. We bespreken de betrouwbaarheid van diverse bronnen op internet, 
cyberpesten komt aan bod en het omgaan met je persoonsgegevens. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder een foto en bericht over Sint Maartenliedjes zingen door een van onze groepen in “Het hart van Zwaag”. 
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Groep 3  

Voorin groep 3 hangt een letterbord. Dit letterbord hoort bij onze leesmethode Veilig Leren Lezen. Telkens 
als er een nieuwe letter wordt geleerd wordt deze op dit magnetische letterbord gehangen. Op ons 
letterbord hangen al veel letters, maar nog niet zoveel als op onderstaande afbeelding. 
 
De letters van het letterbord zijn ingedeeld in vier letterfamilies:   

 
 

  
korte klinkers………….  

  
  
lange klinkers……......  

  
  
tweetekenklinkers.….  

  
  
  
en medeklinkers……..  

  
  
  
De indeling in letterfamilies zorgt ervoor dat de kinderen zich bewust zijn van de verschillende letter- en 
klanksoorten. Tijdens het lezen en het schrijven van woorden hebben kinderen steun aan het 
overzichtelijke letterbord.   

  
We hebben nu al veel letters van het letterbord geleerd! Bijna elke dag benoemen de kinderen de al 
geleerde letters. Als het letterbord vol is, komen naderhand de lettercombinaties  ng, nk, ch en sch er nog 
bij.   
 

Vorige week zijn we aan kern 5 van onze leesmethode begonnen. In deze kern leren de kinderen de 

volgende letters: eu - j - ie - l - ou  en  uu  aan de hand van de woorden: reus, jas, riem, bijl, hout, vuur. 

De nieuwe letters komen in de les tevoorschijn uit een zilveren doos. Elke keer als de doos geopend wordt, 

klinkt er muziek! 
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