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Het bruisende van het Kompas is weer volop zichtbaar op
school. We zijn met van alles bezig en we gaan de komende
weken met allemaal leuke dingen starten.
• Datamuur in de groep is weer up-to-date
• Startgesprekken
• Buitenspeeldag
• Kraanwaterdag; stimuleren van het drinken van water
• Kinderpostzegels
• Social Schools; communicatie en portfolio
• Kinderboekenweek
Afgelopen week hebben we een klein feestje gevierd. We
hebben de stoeptegel geplaatst, het afscheidscadeau van onze
groep 8 van vorig jaar. We hebben na het plaatsten van de
stoeptegel met alle kinderen gedanst op swingende muziek.
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Volg ons ook op social media!
Facebook: @CBSHetKompas
• Twitter: @KompasHet

Team het Kompas

Ook wij doen mee!

Social Schools
Heeft u al een account gemaakt voor uw kind(eren)?
U heeft een uitnodiging ontvangen voor het maken van een account voor uw kind, deze is aan uw account
gekoppeld. Het zou mooi zijn als alle kinderen volgende week een eigen account hebben. Dan kunnen we aan
het werk met het portfolio.
Op school gaan de kinderen leren werken met een persoonlijk portfolio waar zowel de groepsdoelen als
individuele leerdoelen zichtbaar worden gemaakt. De leerlingen en/of leerkrachten zullen hier invulling aan
geven. Groep 1 t/m 4 zal het groepsdoel zichtbaar maken én af en toe persoonlijk werk laten zien waar ze trots
op zijn. De groepen 5 t/m 8 laat zowel de groepsdoelen als individuele doelen hierin terugkomen.

Schoonmaakavond
De schoonmaakavond gaat niet door. Er is wel
vraag naar hulp voor het schoonmaken van
materialen uit klassen. Via Social Schools zal per
klas een bericht uitgaan wanneer hier behoefte
aan is, onze vraag is of u de materialen thuis wilt
schoonmaken.
Alvast bedankt voor uw hulp!

Contact ouders.
Wij zijn ons ervan bewust dat we minder
contact hebben met jullie als ouders. Wilt u
iets bespreken met een leerkracht, intern
begeleider of directie dan kunt u altijd bellen
of een mail sturen.
0513-627022
directeur.hetkompas@cbo-meilan.nl

Schoon Belonen Heerenveen.
Sinterklaasfeest
Het bestuur van CBO-Meilân heeft besloten om
vanaf heden het Sinterklaasfeest op de scholen
van de Stichting zonder zwarte pieten te vieren.
Voor het Kompas geldt dan ook dat er dit jaar
roetveegpieten zullen komen.
We willen met dit heldere standpunt de discussie
buiten de school houden. We zorgen ervoor dat
het Sinterklaasfeest ook dit jaar een mooi feest zal
zijn.

Het kompas doet mee aan Heerenveen
Schoon. Het is een initiatief vanuit de
gemeente om de wijk rondom je school
schoon te houden. Voor het schoonmaken
krijgen we een vergoeding. Ook wij zagen dit
jaar de inkomsten uit de inzameling van oud
papier wegvallen, als gevolg van de nieuwe
manier van inzameling. Om alle scholen en
verenigingen in de gemeente in de
gelegenheid te stellen extra inkomsten te
genereren is ‘Schoon Belonen Heerenveen’
opgestart.
De start is begin oktober. Iedere groep zal een
bijdrage leveren die is verdeeld over het
schooljaar. Leerkrachten zullen via Social
Schools ouders vragen om te helpen om met
een groepje de wijk in te gaan.
https://www.heerenveen.nl/nieuws/heerenve
en-start-met-schoon-belonen-heerenveen/

De gezonde school
CBS Het Kompas mag zichzelf Gezonde school noemen sinds juni 2019 toen het Vignet
“Bewegen en Sport” behaald werd. Als school bouwen we graag verder aan de Gezonde school
en zijn van plan dit schooljaar het vignet “Voeding” te behalen. Een gezonde leefstijl van
kinderen draagt immers bij aan het beter presteren. De volgende activiteiten staan gepland
waarbij we tevens jullie medewerking als ouder/verzorger vragen.
Op dinsdag 22 sept. a.s. is het Buitenlesdag en zullen er in iedere groep buitenlesactiviteiten
plaatsvinden. De gymlessen zijn deze dag ook buiten, wilt u rekening houden met de gymkleding
en schoenen.
Op woensdag 23 sept. a.s. organiseren de Nederlandse drinkwaterbedrijven gezamenlijk
Nationale Kraanwaterdag. Als basisschool besteden wij deze dag aandacht aan kraanwater als
duurzame en gezonde dorstlesser aan de hand van een aantrekkelijke les ontdekken kinderen
van groep 1 t/m 8 waar hun kraanwater vandaan komt, hoe kraanwater wordt gezuiverd en hoe
je zelf slim kunt omgaan met dit gezonde en duurzame natuurproduct. Scholen ontvangen
hiervoor gratis materialen.
Wat ons positief opvalt is dat op Het Kompas al veel kinderen water drinken in de pauzes. Op 23
sept. mogen alle kinderen een lege bidon, dopper of beker meenemen naar school. Deze gaan
we op school vullen met kraanwater en dat met een creatieve en aantrekkelijke draai.

Vakantiebijbelfeest
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 worden uitgenodigd voor het Vakantiebijbelfeest op 12 en 14
oktober in de herfstvakantie! Het thema van het Vakantiebijbelfeest is dit jaar ‘Duik erin!’ Op
maandag- en woensdagochtend is er een leuk programma met spellen, liedjes, een verhaal,
knutselen en er is patat op woensdag!
Registreer je kind(eren) via vbfheerenveen.nl. Dat is noodzakelijk vanwege corona. Hier kun je je
als ouder/verzorger/broer/zus ook aanmelden om mee te helpen. Inlopen kan vanaf 10:15 en
de ochtend duurt van 10:30 tot 12:00.
Groep 1 t/m 4 vieren feest in de Goede Herderkerk (Oude Veenscheiding 15) en groep 5 t/m 8
zijn welkom in basisschool Het Kompas (ingang naast Kattenbos 144).
Voor meer informatie zie www.vbfheerenveen.nl.

