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Kalender
4 maart – studiemiddag: leerlingen vrij
13 maart – Leerlingenparlement
Leeuwarden voor de Leerlingenraad
14 maart – schoonmaakavond
18 maart – inloopspreekuur Judith
Tijsma GGD
19 maart – himmeldei bovenbouw
20 maart – open dag voor nieuwe
ouders

Na een periode van de toetsen, gesprekken en rapporten
heeft iedereen kunnen genieten van de vakantie. Na de
voorjaarsvakantie mogen we drie nieuwe collega’s
verwelkomen in ons team. Nienke Weijer vervangt juf Antje
Martine, die met zwangerschapsverlof is. Joost Verweij werkt
nu op donderdag en vrijdag in groep 6 en Yvonne Lanser
begeleidt een leerling in groep 8. Verderop in deze
nieuwsbrief stellen zij zichzelf voor.
Maandagmiddag 4 maart hebben we een studiemiddag, de
leerlingen zijn deze middag vanaf 12:00 uur vrij.
Op woensdagochtend 20 maart is onze jaarlijkse open dag
voor nieuwe ouders. Uw kind krijgt binnenkort een flyer mee.
Wilt u deze uitdelen aan een ouder die nog op zoek is naar
een basisschool? Ophangen voor het raam kan natuurlijk ook.
Alvast bedankt!
Zijn er nog vragen, u bent altijd welkom!
Team het Kompas

Uit de groepen
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Dramales in unit 5/6
Groep 5/6 heeft in januari lessen gevolgd voor drama, deze
werden gegeven door dramadocent Zizi Koelemeijer. Zij heeft
ons laten oefenen met het uitbeelden van emoties en die te
verwerken in een toneelstukje. Spelend uitbeelden, zonder
woorden te gebruiken was best een uitdaging.
11 februari hebben de kinderen, op het podium van de
Rinkelbom, hun talenten gepresenteerd aan de ouders. Een
hele ervaring, voor zowel de ouders als de kinderen. We
hebben een leuke ervaring opgedaan met deze vorm van
kunst. En ontdekt waar verstopte talenten sluimeren en waar
nog uitdagingen te over zijn.
Schoonmaakavond
Op 14 maart is er een schoonmaakavond. Wilt u zelf een
emmer en doekje meenemen? We zien u graag deze avond
om 19:00 uur, want vele handen......
Himmeldei
Op 19 maart doen we mee aan de himmeldei. Omdat we dit
jaar al een keer ‘gehimmeld’ hebben, kiezen we ervoor om
deze keer alleen de groepen 5 tot en met 8 de wijk in te
sturen om zwerfafval op te ruimen.

Uit de groepen
Wat hebben de kleuters genoten bij het Steampoint! Alle drie groepen mochten om de beurt op
bezoek en we werden door ‘onze eigen juf Wiepie’ ontvangen. Nadat we van alles zelf mochten
uitproberen, (i-pads, beebots, een bestuurbare trein en meerdere robots) kwam Pluk met een groot
probleem. Hoe konden we Leentje de meeuw redden uit een grote olievlek op het water, zonder zélf
nat of vies te worden.. De prachtigste constructies werden door de kinderen zelf bedacht en
geknutseld. En gelukkig werd Leentje gered!

Schoolreisjes 2019


Groep 1/2 op donderdag 27 juni naar Flippies Pretpaleis in Bakkeveen.



Groep 3/4 op dinsdag 25 juni naar Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha.



Groep 5/6/7 op vrijdag 28 juni naar Attractiepark Hellendoorn .



Groep 8 op maandag 27 mei tot en met woensdag 29 mei op kamp naar
Gorredijk.

Even
voorstellen….

Hallo Allemaal,
Via deze weg zal ik mij even voorstellen: mijn naam is Nienke
Weijer, ben 20 jaar oud en woon in Wommels. Vanaf de
voorjaarsvakantie vervang ik Antje Martine en werk ik met veel
plezier als onderwijsassistent op Het Kompas. Van maandag tot en
met vrijdag kunnen jullie mij tegen komen bij de onderbouw, hier
ben ik de tweede helft van dit schooljaar voornamelijk werkzaam.
Als een ‘echte Wommelser’ vind ik het leuk om zomers een
balletje te slaan op het kaatsveld en speel ik graag een potje
volleybal. Daarnaast vind ik het fijn om leuke dingen te doen met
familie en vrienden.
Kom gerust langs wanneer jullie vragen hebben of kennis willen
maken!
Graag tot snel,
Groetjes Nienke

Hoi,
Mijn naam is Yvonne Lanser. Ik ben 51 jaar, getrouwd met Theo.
Samen hebben wij vier dochters.
Ik werk nu al een aantal jaar als gastouder aan huis bij twee
gezinnen waarvan de kinderen ook naar Het Kompas gaan. Maar
vanaf de voorjaarsvakantie tot de meivakantie werk ik nu dus ook
op Het Kompas; 4 ochtenden in groep 8, als begeleider. Als extra
ondersteuning bied ik daar 1-op-1 begeleiding aan een leerling. Op
het moment van schrijven van dit stukje heb ik nog maar 2
ochtenden gewerkt, maar door de warme ontvangst voel ik mij al
helemaal op mijn plek.
Groeten Yvonne

Beste ouders en betrokkenen,
Sinds 28 februari ’19 ben ik vereerd te werken met groep 6 op het Kompas.
Als groepsleerkracht zal ik, samen met Geeske, de rest van het jaar de klas
draaien. Wij zijn samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in groep
6. Op donderdag en vrijdag ben ik aanwezig. Ik vertrouw er op dat ik en de
kinderen elkaar snel goed genoeg leren kennen. Het zou fijn zijn om zo snel
mogelijk met de ouders kennis te maken. U bent altijd welkom na schooltijd
om langs te komen en elkaar de hand te schudden.
Met vriendelijke groeten, Joost Verweij

