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Datum: 5 oktober 2018 Nummer: 7 

 
Agenda 

Maandag 8 oktober  groepen 4 op excursie naar de bibliotheek 

    Excursie groepen 7: Dode Hoek les (zie bericht hieronder) 

Vrijdag 12 oktober  Kinderboekenschrijfster Vivian den Hollander op Het Kompas 

 

Nog even nagenieten van de fantastische voorstelling voor de kleuters op 1 oktober: Woeste Willem 

  
 

Dode Hoek les groepen 7 

Op maandagmiddag 8 oktober is er voor de leerlingen van de groepen 7 een zgn. Dode Hoek les. Deze les wordt gegeven in een 

speciale vrachtwagen, op het burgemeester Van der Haarplein. Met behulp van een DVD worden de gevaren van de dode hoek bij 

een vrachtwagen klassikaal duidelijk gemaakt en worden de volgende twee vuistregels aangeleerd: 

    1. Blijf er rechts en ruim achter! 

    2. Houdt meer dan 3 meter afstand! 

De kinderen gaan in groepjes onder leiding van de rij-instructeur met een hulpouder naar de vrachtwagen, waar ze zowel binnen 

in de cabine als buiten rond de vrachtwagen, de dode hoek kunnen ervaren.  

Tot slot maken de leerlingen de Veilig op Weg-test (waarmee een prijs gewonnen kan worden) en krijgen de kinderen een poster 

mee voor thuis. 
 

Kwink van de Week: 8 tot en met 12 oktober 

 Onderbouw:   Middenbouw:    Bovenbouw: 
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Teldatum 

1 oktober is de jaarlijkse teldatum voor het onderwijs. Elke basisschool in Nederland telt dan de leerlingen die ingeschreven 

staan. De uitkomst van die telling is de basis voor de bekostiging van de school in het volgende schooljaar. Op Het Kompas 

stonden op 1 oktober 2018 417 leerlingen ingeschreven! Dat is meer dan vorig jaar, toen waren het er 410, en geheel tegen alle 

prognoses in hebben we voor het derde jaar op rij meer dan 400 leerlingen. Daar zijn we heel blij mee! 

 
Voor de planning van de komende jaren is het voor ons prettig om ruim van tevoren te weten op hoeveel kinderen we kunnen 

rekenen. Het is dan ook verstandig om broertjes/zusjes die nog niet zijn ingeschreven tijdig aan te melden. 

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de directie. 

 

Kinderboekenweek 2018: Kom erbij! 

Ben je al een tijdje naar een leuke vriend op zoek 

ga dan naar de boekenkast en zoek een prachtig boek 

want als je je alleen voelt is het echt ontzettend fijn 

dat er op de wereld zoveel leuke boeken zijn! 

 

Vanmorgen is de Kinderboekenweek op onze school ‘officieel’ geopend op het bovenbouwplein. Door speciale vriendschapspoorten 

gingen de kinderen en hun leerkrachten daarna de school binnen.  

  
Er volgen nog veel leuke leesactiviteiten de komende weken. Zo gaan de oudere leerlingen nog voorlezen aan de jongsten. 

Volgende week vrijdag komt kinderboekenschrijfster Vivian den Hollander naar Het Kompas. Om 12 uur zal ze boeken signeren. 

Hebt u al een kijkje genomen in de Kinderboekenkraam in de hal van de school? 

  
 

Twee mededelingen 

1) In de herfstvakantie wordt het gedeelte bij de fietsenstalling opnieuw bestraat.  

2)    We willen heel graag, net als in het vorige schooljaar, weer een koor voor leerlingen van de groepen 3 tot en met 8. Juf     

Helga had al aangegeven dit jaar daarvoor niet beschikbaar te zijn. We zijn met diverse instanties in gesprek. Helaas is 

het ons nog niet gelukt vervanging voor juf Helga te vinden.   


