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Dit is alweer de laatste nieuwsbrief! We kijken terug op een schooljaar dat verrassend snel voorbij is gegaan. Er is veel gebeurd 

dit jaar. We deelden vreugde en verdriet met elkaar. De kinderen hebben veel geleerd en zijn letterlijk en figuurlijk gegroeid. 

Kijk bijvoorbeeld nog maar eens naar de foto’s die in het najaar 2018 zijn gemaakt.  Terugkijkend ontdekken we ook dat we dit 

jaar veel hebben gedaan. We hebben ons als team ingezet voor de kwaliteit van het onderwijs en ook wij hebben veel geleerd.   

 

Er waren veel bijzondere momenten en lessen met als absoluut hoogtepunt natuurlijk de viering van ons jubileum, wat een 

onvergetelijk feest! 

 
Veel activiteiten hebben mede vorm gekregen dankzij de hulp van vele, vele ouders, zowel in als buiten de groep. Wat zou Het 

Kompas zijn zonder ouderhulp? Namens het hele team wil ik alle ouders die een steen(tje) hebben bijgedragen heel hartelijk 

bedanken voor hun enthousiaste inzet! Dat was goud waard!! 

 

Een speciaal woord van dank aan de leden van de ouderraad. Ook dit jaar hebben zij met enorm enthousiasme de slogan ‘De 

ouderraad maakt Het Kompas nog leuker!  weer meer dan waar gemaakt! 

 

Het is goed om even vrij te zijn en de vleugels uit te slaan. Om daarna over een paar weken weer uitgerust en met nieuwe 

energie onze taak op te pakken.  

 

Afscheid ….. 

Zoals altijd aan het einde van een schooljaar nemen we afscheid. Voor de leerlingen van de groepen 8 zit de basisschoolperiode 

er op. Deze week hadden we twee afscheidsavonden en nu is het tijd om afscheid te nemen. Na de zomervakantie waaieren hun 

wegen uit elkaar en vervolgen ze hun weg op verschillende scholen. We wensen Tim, Felice, Robin, Leone, Destiny, Quinten, David, 

Guney, Delano, Leon, Yassin, Martijn, Finn, Julia, Vienne, Gunnar, Lynn, Danique, Romy, Jet, Fenna, Tim, Charissa, Mohmmad, 

Duarte, Fenne, Kelis, Mads, Tim, Thijs, Enis, Milan, Davit, Mona, David, Sophie, Naeib, Noelle, Noah, Thirza, Behailu en Julian 

van harte een hele goede tijd toe op hun nieuwe school! 
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Ook nemen we afscheid van een aantal kinderen die verhuizen (in en buiten Nederland) en/of hun weg vervolgen op andere 

scholen: Tyndale en Yllka Curtis, Sarah van der Vliet, Sven van der Winden, Thomas Koot, Jibbe van Es, Robin May en Marciano 

Schouten. 

Ook jullie wensen we een mooie tijd op jullie nieuwe school! 

 

 
….. en welkom 

Gelukkig kunnen we ook weer nieuwe kinderen verwelkomen: Jesper Robbers (gr 7b), Stijn Robbers (gr 3a), Andreas Lazaridis 

groep 1/2e en Judith Engelbert (6b). 

 

En een aantal vierjarigen staat al te popelen om naar school te gaan. Tot 1 oktober stromen de volgende kleuters binnen:  

Rogier Beckers, Tim Niersman, Guus Dubbeling, Casper Kulker, Lucas Foeken, Sep Toet, Mattheus Kidane, Imme van Hunnik, 

Lizzy Ammerlaan, Suzy Ammerlaan, Anass de Mooij, Alies Gorgel, Benjamin Verton, Roy Brabander, Lars van der Stokker, Veda 

Frankhuizen en Nora Cremers. 

Alle nieuwe leerlingen heten we van harte welkom, we hopen dat jullie straks snel gewend zijn en we wensen jullie een fijne tijd 

op Het Kompas. 

 

Gymtijden 2019-2020  

De gymlessen voor de groepen 3 tot en met worden door de vakleerkracht gegeven in de Frans de Vette gymzaal. De lessen op 

maandagmiddag worden gegeven door dhr. Hildebrand Prak, de overige lessen door mw. Kirsten Keij. De leerlingen dragen 

“gemakkelijke” gymkleding en gymschoenen. In verband met de veiligheid is het dragen van sieraden tijdens de gymles niet 

toegestaan. Als kinderen onverhoopt niet mee kunnen doen aan de gymles, moet dat schriftelijk door de ouders/verzorgers 

worden gemeld. 

De gymtijden zijn als volgt: 

groep 3a maandagmiddag en donderdagmorgen 

groep 3b maandagmiddag en donderdagmorgen 

groep 4a dinsdagmiddag en donderdagmiddag 

groep 4b dinsdagmiddag en donderdagmiddag 

groep 5a dinsdagmiddag en vrijdagmiddag 

groep 5b donderdagmiddag en vrijdagmorgen 

groep 6a dinsdagmorgen en vrijdagmiddag 

groep 6b maandagmiddag en vrijdagmiddag 

groep 7a dinsdagmorgen en vrijdagmorgen 

groep 7b dinsdagmorgen en vrijdagmorgen 

groep 8a dinsdagmorgen en vrijdagmorgen 

groep 8b dinsdagmorgen en vrijdagmorgen 

De leerlingen van de groepen 1/2 hebben op vrijdagmorgen gymles van dhr. Hildebrand Prak in het speellokaal. Op 

maandagmorgen 1 x in de 14 dagen hebben de groepen 1/2 een dansles van mw. Sarah Linstra, vakleerkracht dans. 
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Vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2019-2020  

Herfstvakantie            21 oktober t/m 25 oktober 2019 

Kerstvakantie             23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie      24 februari t/m 28 februari 2020 

Goede Vrijdag            10 april 2020 

Pasen                          13 april 2020 

Meivakantie                27 april t/m 8 mei 2020 

Hemelvaart                 21 en 22 mei 2020 

Pinksteren                  1 juni 2020 

Zomervakantie           20 juli t/m 28 augustus 2020 

 

Vrije dagen: 

Leidens Ontzet             3 oktober 2019 

Middag Sint   donderdagmiddag 5 december 2019 

Groep 1/2   donderdagmiddag 19 december 2019 

Middag Kerst   vrijdagmiddag 20 december 2019 

Middag voor de zomervakantie vrijdagmiddag 18 juli 2020 

 

Studiedagen 

Woensdag 13 november 2019  groepen 1 tot en met 8 vrij 

NB: de overige studiebijeenkomsten voor het team vinden plaats in de laatste week van de zomervakantie en op woensdagmiddag. 

 

Schoolgids 2019-2020 

De schoolgids voor het schooljaar 2019-2020 is te vinden op onze website www.kompas.pcsv.nl 

 

 

 
e  

We wensen iedereen een fijne, zonnige, ontspannen en verrassende vakantie! 

Graag tot ziens op maandag 2 september!! 


