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Nieuws
Nieuwe collega’s

Er zijn dit schooljaar een aantal nieuwe collega’s gestart die inmiddels al vol enthousiasme
begonnen zijn. In deze en in de volgende nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor.
Hallo allemaal,
Ik ben Suus Kavelaars en sinds dit schooljaar werkzaam op het
Kompas in groep Wit samen met juf Yvonne. Ik ben al bijna 20
jaar juf en doe dit met heel veel plezier. Voordat ik op het
Kompas ben komen werken, heb ik in het regulier onderwijs én in
het speciaal onderwijs gewerkt. Samen met mijn man Tim, onze
4 dochters en de hond Dexter, woon ik in Etten-Leur. In mijn
vrije tijd vind ik het heerlijk om met Dexter in het bos te
wandelen, te koken, lekker met vriendinnen te shoppen en thee
te drinken en verder ontspan ik graag in de dansschool. Ik heb veel zin in de komende tijd,
in het nieuwe gebouw Sonate met onze fantastische leerlingen!
Hallo allemaal,
Mijn naam is Linsey Huijsman en sinds dit schooljaar ben ik juf
van groep groen (ma-di-woe). Ik ben 34 jaar en ik woon in EttenLeur samen met mijn vriend Wouter. We hebben net een nieuw
huis gekocht waar we flink aan de klus zijn.
Als ik tussen het geklus door een beetje tijd over heb, dan vind je
me in de sportschool, in een winkel (ik ben dol op shoppen!), bij
een concert, in het theater, in de bioscoop of lekker op de bank
om een goede film of serie te kijken.
Ik sta nu ruim 13 jaar met heel veel plezier voor de klas en ik
heb heel veel zin om vanaf dit schooljaar op het Kompas aan de
slag te gaan. We gaan elkaar vast ergens tegenkomen!
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Opening Sonate
Wat was het afgelopen woensdag een leuk openingsfeest! Juf Francy en de andere
directrices lieten linten zakken, die een aantal kinderen aanpakten en aan de
burgemeester mochten geven. De burgemeester knoopte er een gouden lint om,
zodat de scholen en opvang met elkaar verbonden zijn in Sonate. Vrolijke confetti
kanonnen maakten het feest nog fleuriger. Alle kinderen en leerkrachten zongen
daarna nog een keer het Sonate lied en was er in de klas een lekkere en een leuke
traktatie.

Leuk dat er vanaf 13 uur veel ouders en kinderen kwamen kijken in onze nieuwe
school!
Nieuwe methode voor lezen
We zijn dit jaar in een aantal groepen gestart met een nieuwe methode voor
technisch lezen.
Er is voor deze methode gekozen, omdat deze o.a. duidelijk is, er leuk
uitziet, er aandacht is voor verhoging van betrokkenheid en er veel materiaal
bij is.

Bijlage(n)
•

Een brief over het vormsel
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Wisselingen in de groep
Week 36
( 3 t/m 7 september 2018 )
De leerkracht van uw kind is mogelijk niet alle dagen in de groep aanwezig. Soms is een
leerkracht een dag vrij, soms heeft een juf of meneer ook nog een andere taak in de school
waar hij of zij op dat moment aan werkt
Groep
Rood
Goud
Geel
Wit
Groen
Paars
Blauw
Brons
Oker
Oranje
Zilver

Maandag
03-09
Juf Marianne
Juf Edith
Juf Malinda
Juf Yvonne
Juf Linsey
Juf Petra
Juf Ellen
Juf Sietske
Juf Janis
Juf Heidi
Juf Sietske

Dinsdag
04-09
Juf Marianne
Juf Edith
Juf Malinda
Juf Yvonne
Juf Linsey
Juf Petra
Juf Ellen
Juf Sietske
Juf Janis
Juf Heidi
Juf Sietske

Woensdag
05-09
Juf Marianne
Juf Edith
Juf Malinda
Juf Yvonne
Juf Linsey
Juf Petra
Juf Kirsten
Juf Sietske
Juf Janis
Juf Heidi
Juf Sietske

Donderdag
06-09
Juf Renee
Juf Marion
Juf Malinda
Juf Suus
Juf Evy
Juf Lenneke
Juf Kirsten
Juf Sietske
Juf Lenneke
Juf Heidi
Juf Sietske

Vrijdag
07-09
Juf Renee
Juf Marion
Juf Malinda
Juf Suus
Juf Evy
Juf Lenneke
Juf Kirsten
Juf Sietske
Juf Lenneke
Juf Heidi
Juf Hermine
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