NIEUWSBRIEF
NOVEMBER 2016
ALGEMEEN


Vrije dagen
ma. 31 oktober t.e.m. vr. 4 november 2016:
vr. 11 november 2016:
wo. 23 november 2016:

Herfstvakantie
Wapenstilstand
Pedagogische studiedag



Koeken
Mogen wij vragen dat wanneer u een koek met uw kind meegeeft, u steeds de naam van uw
kind op de wikkel schrijft . Indien u een koek of fruit in een (koeken)doosje meegeeft ook
hierop de naam van uw kind voorzien a.u.b..



Nieuws van de oudervereniging
Op za. 19 november 2016 organiseert onze oudervereniging naar jaarlijkse gewoonte een
kaas- en wijnavond in de refter van onze school. U ontvangt een aparte brief met meer info.



Milieu: Zero afvaldag
Op dinsdag 22 november 2016 is het Zero-Afvaldag.
Wij merken dat, dankzij de hulp van onze ouders en leerlingen, onze speelplaats erg netjes
blijft! Daarvoor onze dank! Doe zo verder en denk er aan: gebruik koekendoosjes,
drinkbussen, geen koekjes in aparte verpakkingen,... Wij hopen op jullie verdere
medewerking!



Verkeer: Fluo in de kijker
Aangezien het ’s morgens weer donker is, zouden we graag iedereen willen aanmoedigen om
elke dag fluo te dragen. Want we mogen zeker niet vergeten: de enige echte reden om fluo te
dragen is de zichtbaarheid verhogen!
Onze leerlingen worden nog steeds dagelijks beloond met een stempel op hun fluokaart als
ze ’s morgens fluo gedragen hebben. Een volle kaart kunnen zij dan inwisselen voor een
geschenkje of een zwembeurt.



Schoolreglement en afsprakennota
Er zijn enkele aanpassingen gemaakt in de schoolbrochure, in de onderdelen
‘schoolreglement’ en ‘afsprakennota’. U kan de volledige schoolbrochure terugvinden op
onze website.

Gemeentelijke basisschool ‘t Kompas, Nieuwstraat 11 B, 2570 Duffel
tel. 015 31 25 80, fax 015 32 35 82, secretariaat@tkompas.be, www.tkompas.be



Info participatiedecreet
Dit decreet regelt het inspraakorgaan ‘schoolraad’ met de mogelijkheid tot oprichten van
deelraden zijnde: de ouderraad, de pedagogische raad en de leerlingenraad.
Vanaf 1 april 2005 kan elke school beschikken over een schoolraad.
De ouderraad wordt opgericht in de school als 10% van de ouders daar om vraagt. De
ouderraad is niet verplicht.
Indien u wenst dat er een ouderraad wordt opgericht in de school kan u dat schriftelijk laten
weten aan de directeur vóór 5 december 2016. Voor meer inlichtingen kan u daar terecht.
De pedagogische raad wordt opgericht als 10% van de leerkrachten daar om vraagt. De
pedagogische raad is niet verplicht.
De schoolraad overlegt en geeft advies. In de schoolraad zetelen ouders, leerkrachten en
vertegenwoordigers van de plaatselijke gemeenschap. De directie van de school is van
rechtswege aanwezig met raadgevende stem. Elke geleding telt 3 vertegenwoordigers.
Het schoolbestuur zetelt niet in de schoolraad. De schoolraad kan het schoolbestuur wel
uitnodigen.
De leden van de schoolraad worden gekozen per geleding. De vertegenwoordigers van de
lokale gemeenschap worden door de leerkrachten en de ouders gevraagd.
Hoe kan ik als ouder in de schoolraad zetelen?
Uiterlijk tot 17 februari 2017 kan iedere ouder zich kandidaat stellen (een schrijven volgt).
Indien er meerdere ouders kandidaat zijn volgen er verkiezingen. De drie ouders met de
meeste stemmen zijn verkozen. De andere kandidaten worden als opvolgers aangeduid in
volgorde van hun stemmenaantal.

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL




Activiteiten – uitstappen
di. 8 november 2016:
ma. 14 november 2016:

Toneel Huis Binnenweg op school voor de 5-jarigen
De kleuters van K3 brengen een bezoek aan
“Heks Kamille” te Heffen.
Kostprijs: 2,50 euro

Zwembeurten
di. 8 november 2016
wo. 9 november 2016
di. 22 november 2016

4-jarigen + 5-jarigen
IK + 3-jarigen
4-jarigen + 5-jarigen



Kerstboeken
U kan vrijblijvend kerstboeken van Dopido (2,5 + 3-jarigen), Dokadi (4-jarigen) of
Doremi (5-jarigen) bestellen aan de prijs van 6 euro per stuk via het bestelformulier.



Nieuwjaarsbrieven
In de kleuterschool wordt 1 nieuwjaarsbrief door de kleuters zelf gemaakt in de klas.
Deze is bestemd voor de ouders. De andere nieuwjaarsbrieven kunnen besteld worden
via het bestelformulier aan 1 euro per stuk.

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL




Activiteiten – uitstappen
di. 8 november 2015:

Toneel Huis Binnenweg op school voor de leerlingen van
e
e
het 1 t.e.m. het 3 leerjaar.

Zwembeurten
ma. 7 november 2016
di. 15 november 2016
vr. 18 november 2016
ma. 21 november 2016
di. 29 november 2016

e

e

4 lj. + 6 lj.
e
e
1 lj. + 2 lj.
e
e
3 lj. + 5 lj.
e
e
4 lj. + 6 lj.
e
e
1 lj. + 2 lj.



Bosklassparen
e
Vanaf dit schooljaar willen we het bosklassparen voor het 3 leerjaar integreren in de
schoolrekening. We sparen in totaal voor 90 euro.
Dit wil zeggen dat we de drie schijven die dienen betaald te worden voor de betaling van de
bosklassen van mei 2017, als volgt zullen verwerken.
Schijf 1 (30 euro)  op rekening “mei – juni 2016” (reeds afgerekend)
Schijf 2 (30 euro)  op rekening “november – december 2016”
Schijf 3 (30 euro)  op rekening “januari – februari 2017”



Zeeklassparen
e
Zoals de voorbije jaren willen we het zeeklassparen voor het 5 leerjaar integreren in de
schoolrekening. We sparen in totaal voor 165 euro.
Dit wil zeggen dat we de drie schijven die dienen betaald te worden voor de betaling van de
zeeklassen van oktober 2017, als volgt zullen verwerken.
Schijf 1 (55 euro)  op rekening “november – december 2016”
Schijf 2 (55 euro)  op rekening “januari – februari 2017”
Schijf 3 (55 euro)  op rekening “maart – april 2017”



Kerstboeken
e
e
e
e
U kan vrijblijvend kerstboeken van Zonnekind (1 + 2 leerjaar), Zonnestraal (3 + 4 leerjaar)
e
e
of Zonneland (5 + 6 leerjaar) bestellen aan de prijs van 6 euro per stuk via het
bestelformulier.



Nieuwjaarsbrieven
- Nieuwjaarsbrieven kunnen vrijblijvend via de school aangekocht worden aan de prijs van
1 euro per brief, te bestellen via het bestelformulier.
OPGELET!: In alle klassen van de lagere school worden er 3 brieven door de
leerlingen zelf gemaakt. Extra brieven kunnen besteld worden via het bestelformulier van
november.

Heidi Dils
directeur

Het schoolteam

Voorstelling van onze stagiaires voor het schooljaar 2016-2017:
Ik ben Jolien Van de Vliet, studente tweede jaar kleuteronderwijs aan
Thomas More Mechelen. Ik kom stage doen van januari tot en met mei bij
de 2,5/3-jarigen (IK) en de 4/5-jarigen (KC). Ik hou ervan om met kleuters te
werken en hen op een creatieve manier nieuwe zaken aan te leren en bij te
brengen. Ik kijk er alvast naar uit om de kinderen te leren kennen en hoop dat we
samen een leuke tijd mogen beleven. Zelf hou ik me ook graag bezig met
gedichten schrijven, 3D-kaartjes en te knutselen voor de kleuterklas.

Ik ben Maureen Heymans en ik kom stage doen in de kleuterschool bij
de
juf Elke (KA) en juf Ilse (KB). Ik zit in het 3 jaar van de hogeschool Thomas
More in Mechelen. Ik kijk er alvast naar uit om stage te doen in ‘t Kompas!

Mijn naam is Lynn (Linda) Mertens. Ik heb vele jaren gewerkt als externe sales
bij verschillende mediabedrijven en sinds een paar jaar ben ik aan de slag bij
uitgeverij Plantyn (educatieve uitgaven). Ik combineer deze job met mijn studie
als leerkracht.
Na jaren beheer van mijn klanten, kreeg ik de kans om mij te heroriënteren en te
gaan voor mijn échte passie: lesgeven in het lager onderwijs. Ik mocht alle
aspecten van het lesgeven ontdekken tijdens de opleiding bij KDG. Ik vind
leerkracht het mooiste beroep dat er is en hoop volgend jaar fulltime voor de klas
e
e
te staan. Maar eerst volg ik graag de stage bij ’t Kompas in het 1 lj. en het 5 lj..

Hallo! Mijn naam is Matthias Roets en hoop ooit als meester Matthias gekend
e
te zijn. Ik doe dit jaar mijn stage in het 2 lj. bij juf Liesbeth. Sommige kindjes
gaan mij waarschijnlijk kennen van de Chiro. Ik geef namelijk leiding aan de
Sloebers.
Op de foto zie je me werken op onze Chirofeesten. Zoals je ziet is organiseren
ook een grote passie van me! Ik hoop veel bij te leren, een goed contact te
hebben met de leerlingen maar vooral te genieten van het lesgeven.

Mijn naam is Maxime Vergauwen en ik ben 19 jaar. Mijn opleiding volg ik op
de Karel de Grote hogeschool. Ik hou ervan creatief te zijn. Zo maak ik soms
zelf een spelletje of kan ik me uren bezig houden met het maken van een quiz.
e
Koken is naast leerkracht worden een 2 grote passie van mij, in het weekend
vind je me dus voornamelijk in de keuken om allerlei lekkers te maken. Mijn stage
e
zal doorgaan in het 3 leerjaar. Ik kijk er erg naar uit om samen met de kinderen
een leuke tijd te beleven .

Mijn naam is Eva Vekemans , ik ben 19 jaar en eerstejaarsstudent Leerkracht
Lager Onderwijs aan de Karel De Grote Hogeschool in Antwerpen.
Zelf woon ik in het mooie dorpje Boechout. Ik lees graag, kijk veel films en
ga graag op citytrip! Ook babysitten doe ik vaak. Verder ben ik erg blij dat ik dit
e
jaar in het 3 leerjaar mag staan!

Ik ben Sander Mercelis en ik ga stage geven in 4A, in de klas van juf Ines.
Ik ben 20 jaar, ik heb filmtechnieken gestudeerd als secundaire opleiding.
Ik hou van snowboarden, fietsen, films en kinderen. Ik heb een kleinere broer
van 8 jaar oud en als ik hem observeer, vind ik het fantastich om te zien hoe
snel kinderen bijleren. Op een jaar tijd leren ze basisrekenen EN lezen!
Dit is één van de vele redenen waarom ik in de lagere school wil lesgeven.

Ik ben Sven Bastaens, student aan de Karel de Grote Hogeschool en ik loop
stage in 4A bij juf Ines. Ik zit in het eerste jaar PBLO, leerkracht lager onderwijs.
Ik doe deze studies via VDAB, omdat onderwijs een knelpuntberoep is en
ik daarom deze kans kreeg.
Mijn grote hobby is voetbal, ik geef training aan de U12 van Lierse en bij deze
jongens vind ik mijn in- en ontspanning, jeugdvoetbal blijft mijn enige ambitie.
Ik volg en geef ook (meerdaagse)stages, o.a. cogitraining en de Rode Duivel
voetbalstages van Thinkfooture.
Ik ben ook al 8 jaar gelukkig getrouwd en ben peter van een super-tweeling,
Oscar en Charlie, de kindjes van mijn broer. Ze zijn bijna zeven en zijn mijn
beste speelkameraadjes!

Ik ben Dennis Christiaens, 16 jaar en volg de richting sportbegeleiding in het
deeltijds onderwijs. In het kader van die opleiding moet ik een aantal uren
vrijwilligerswerk doen en kom in jullie school de leermeester LO helpen op
donderdagvoormiddag. Woensdag en donderdagnamiddag help ik in ‘t Kofschip.
Daarnaast doe ik 5 maal breakdance in de week en help in de dansschool waar
ik les volg.

