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Kalender
-4 december

Sinterklaasviering

-7 december

Studiedag

-17 december

Kerstviering

-18 december

12.15 uur start kerstvakantie

-4 januari

Luizencontrole

Welkom
In december start Semmy (broertje van Izzy en Joey) bij ons in unit 1. Wij wensen jou heel
veel plezier bij ons op het Kompas.

Unitonderwijs
De keuken voor het doe-lokaal is afgelopen donderdag geleverd. De planning is om in het
weekend van 19 december te starten met het plaatsen van de keuken. Waarschijnlijk volgt
er nog een oproep voor hulp op Parro, maar er moet eerst even gekeken worden wat
mogelijk is binnen de maatregelen.
In verband met het unitonderwijs komt er een nieuwe flyer van het Kompas uit. Hier zijn
onlangs foto’s voor gemaakt door Wendy van Wen’s fotografie. Uit deze foto’s zal een
selectie gemaakt worden. Hieronder één van de kanshebbers. Deze foto geeft goed weer
hoe er in de hal gewerkt wordt door unit 2.

Sinterklaas
Vrijdag 4 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school. De ochtend zal in het teken
staan van de surprises en cadeautjes. Voor de middag heeft stamgroep ‘De Koekenbakkers’
een spellencircuit bedacht voor de rest van de kinderen. De OR verzorgt iets lekkers voor de
ochtendpauze, hier hoeven de kinderen dus zelf niets voor mee te nemen.
Op deze dag kan er gewoon overgebleven worden.

Kerstviering
De kerstviering vindt plaats op donderdagavond 17 december. Dit jaar zal dat helaas zonder
ouders zijn. Meer informatie met o.a. de tijden ontvangt u binnenkort in een apart bericht.
Vrijdag 18 december maken we er met elkaar nog een gezellige ochtend van en gaan we ook
coronaproof de kerstwens bezorgen in het dorp. Om 12.15 uur begint de vakantie.

Vanuit OR/MR
Afgelopen maand is het oud papier opgehaald door de ouders van Thijs.
Extra hulp is altijd welkom, u kunt zich opgeven bij juf Carolien.

Bibliotheeknieuwtjes
Bibliotheek West-Brabant heeft op maandag 23 november weer de deuren geopend. Toch
is nog lang niet alles hetzelfde. Gelukkig zijn er zijn ook een aantal mooie digitale diensten
van de bibliotheek om gebruik van te maken!
Digitale Voorleestas
Lees mee vanuit onze Digitale Voorleestas met prentenboeken & doe-, zing-, speel- en
praatopdrachtjes voor kinderen van 2-6 jaar en hun ouders. Samen lezen was nog nooit zo
leuk! Ga actief aan de slag met je kind aan de hand van een mooi prentenboek.

Jeugdbibliotheek.nl
Ontdek de E-books en luisterboeken van de online jeugdbibliotheek!
E-books lezen én luisterboeken luisteren kan vanaf nu in één app. Kinderen kunnen tot 10 ebooks en 10 luisterboeken tegelijk lenen met een Jeugdabonnement.
Download de gratis online Bibliotheek-app op je telefoon of tablet. Log in met je
bibliotheekaccount en duik vandaag nog in je favoriete boek.

Zwembad De Niervaert
Basisschool het Kompas is in december school van de maand bij De Niervaert. De kinderen
kunnen op een woensdag voor €3,- zwemmen op vertoning van de voucher die zij van school
meekrijgen.

