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Voorwoord 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Voor u ligt de eerst editie van de nieuwsbrief van Compass. 

Hierin worden kleine en grote nieuwtjes aan   medegedeeld.  

Ik wens u veel leesplezier, heeft u nog aanvullingen dan hoor ik dat graag. 

 

Met hartelijke groet, 

Bianca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor ouder(s)/verzorger(s)  [ Editie 01, jaargang 1 ]    [ september 2019 ] 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.freepik.com%2Fvrije-vector%2Fvintage-kompasroos_118500-68.jpg%3Fsize%3D338%26ext%3Djpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnl.freepik.com%2Fvrije-foto-vectoren%2Fkompasroos&docid=70BfGKDibYF8OM&tbnid=ZHQKPbiCduSh
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Groeiweek van 21 oktober t/m 25 oktober 

Van maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober organiseert Compass 
haar eerste groeiweek voor al onze leerlingen van klas 1 en 2. Verderop 
treft u het activiteitenschema van deze week aan. 

De leerlingen hebben een aangepast rooster en zijn van 9.00 uur tot 
13.00 uur op school aanwezig. Leerlingen die nog opdrachten moeten 
afmaken of iets moeten inhalen, kunnen dit na 13.00 uur doen.             
De docent geeft aan de coach door welke leerling het werk nog niet af 
heeft en moet blijven om ‘t werk af te maken. 

Op woensdagavond 23 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur is de Groei-
avond waarin de leerlingen hun kunstwerken presenteren. Harold zal 
uitleg aan ouders geven over het algemene gedeelte van de Portal. De 
uitnodiging vindt u op de laatste pagina. 

 

Meeloopdagen leerlingen groep 8 

In de periode van 28 oktober tot 30 november 
organiseren we meeloopdagen voor de leer-
lingen van groep 8 van de basisscholen in 
onze regio. 

De leerlingen volgen dan samen met uw 
zoon/dochter uit de brugklas een aantal les-
sen. Zij kunnen zo de sfeer bij Compass erva-
ren. 

Inrichten gebouw 

Zoals u wellicht van uw zoo/dochter hebt vernomen, komt vanaf aan-
staande maandag de EOA (Eerste Opvang Anderstaligen) in het gebouw. 

Zij zullen onderwijs geven in een gedeelte van de bovenverdieping. De 
pauzes zijn gescheiden van onze leerlingen.                                            
Wij heten hen van harte welkom. 

 

Uit de media heeft u beslist al vernomen dat het UWC (United World Col-
leg) interesse heeft in het gebouw. Zij zijn in overleg met de gemeente 
Brunssum, eigenaar van het gebouw. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fingspire.nl%2Ftag%2Fspreuk-over-het-leven%2F&psig=AOvVaw0QjNA2Cpkl6BEA8jzp-JDC&ust=1569500033302695
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Agenda...  
2 oktober: leerlingen vrij 

i.v.m. een studiedag 

7 oktober: leerlingen vrij 

i.v.m. Onderwijsfestival 

LVO 

9 oktober: voorlichting 

puberbrein 

21 t/m 25 oktober: groei-

week 

23 oktober: groeiavond 

25 oktober: algemene  

fietsencontrole 

11 januari 2020:        

Open Dag 

16 januari 2020: Info-

avond 

Afronding thema’s en tredes     

  
 Binnenkort zullen de eerst thema’s en treden afge- 
 rond worden. 
 
 De afrondingen met feedback staan in de studie- 
 planner en in de Portal. U als ouder/verzorger kunt dan  
 thuis zien hoe uw zoon/dochter e.e.a. heeft afgerond en  
 hoe de ontwikkeling is. 

Open Dag en Infoavond 

Op zaterdag 11 januari 2020 zal Compass haar Open 
Dag houden voor leerlinge van groep 8.                           
U bent op deze dag natuurlijk ook van harte welkom.   

                                                                                         
Op donderdag 16 januari 2020 staat de Infoavond ge-
pland. 

 
   
Wekelijks vindt er een coachgesprek plaats tussen de coach en uw zoon/dochter.          
Deze coachgesprekken worden vastgelegd in de Portal door uw zoon/dochter en de    
coach. 
 
Ook kan de vakdocent een opmerking plaatsen in het coachgesprek. Deze kunt u in         
de Portal terug vinden. 
Op deze manier vindt er ook zicht op ontwikkeling plaats. 
 
Tijdens de groeiavond krijgt u meer uitleg over de coachgesprekken en rapport in de     
Portal. 

Coachgesprekken 

STRUCTUUR: 

Leerlingen met    
blokuren blijven in 
hetzelfde lokaal zit-
ten. 

Muziekoortjes mogen 
alleen in tijdens    
verwerkingsuren. 

Eten en drinken ge-
beurd alleen in de 
kantine. 
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Deze week tijdens het relatiemoment is aandacht besteed aan de nationale    
‘anti-pestweek’.  

Hierin werd besproken: 

 * dat het de anti-pestweek is; 

 * wat de klas onder pesten verstaat;  

 * dat iedere school een pestbeleid heeft en wat dat is; 

 * dat er een (anti)-pestbeleid voor Compass geschreven is.  

Anti-pestweek 

 

Wist u dat... 

de leerlingen op woensdag 2 oktober en maandag 7 oktober vrij hebben? 

de ouderraad op donderdag 3 oktober haar 1e vergadering heeft? 

dat de medezeggenschapsraad op maandag 7 oktober voor het eerst bij elkaar komen? 

u niets meer kunt lezen in Magister vanaf 10 oktober? 

vanaf 23 oktober alle informatie zichtbaar is in Somtoday, ons nieuwe leerlingen-      
programma voor heel LVO 

er een leerlingenraad is opgericht? 

de schoolgids in de maak is en na de herfstvakantie wordt uitgedeeld? 

u met vragen altijd binnen mag lopen? 

Uitslag MR Verkiezingen  

Hartelijk dank aan iedereen die afgelopen woensdag 25-09-2019 zijn stem 

heeft uitgebracht op de kandidaten die zich verkiesbaar hadden gesteld voor de 

open positie in de oudergeleding van de MR van Compass.  

Met een opkomstpercentage van 42.6% hebben de kandidaten een aantal 

stemmen ontvangen, maar uiteindelijk heeft een kandidaat de meeste stemmen 

ontvangen en zal u de komende twee schooljaren vertegenwoordigen in de 

MR. 

 Jolanda Green-Scholtes  

Beste Jolanda, namens de gehele MR en de directie van Compass gefeliciteerd 

met de verkiezing en welkom in de MR. Een bijzonder woord van dank willen 

wij ook richten aan Mirella Detz. Veel dank voor je kandidaatstelling en bereid-

heid je op deze wijze in te willen zetten voor alle ouders van Compass.  

Mocht u nog vragen hebben over de verkiezingen stuur dan een email aan 
mr@compass-lvo.nl  

mailto:mr@compass-lvo.nl
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Activiteitenschema groeiweek van 21 oktober t/m 25 oktober 

 

 
 

 
 

Klas 1A Maandag 21  Dinsdag 22 Woensdag 23 Donderdag 24  Vrijdag 25  

08:30 - 08.45 
Opening aula Relatie Relatie 

*Ontvangst  
Gemeente 

Relatie 

08:45 - 09:45 LOB 

Sportdag Wereldkeuken 

*Gemeente LOB 

09:45 - 10:45 
LOB *Gemeente 

Fietscontrole en behendigheidsoe-
feningen 

10:45 - 11:00 Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze 

11:00 - 12:00 
Kunst & Cultuur 

Sportdag 
Inspiratie CV maken 

Social Media  voorlichting 

12:00 - 13:00 
Kunst & Cultuur Inspiratie Gastspreker 

It's up to you 

vrij vrij vrij vrij vrij vrij 

Klas 1B Maandag 21  Dinsdag 22  Woensdag 23 Donderdag 24  Vrijdag 25  

08:30 - 08.45 
Opening aula Relatie Relatie 

*Ontvangst  
Gemeente 

Relatie 

08:45 - 09:45 Kunst & Cultuur 

Sportdag 
  

Inspiratie 

*Gemeente It's up to you 

09:45 - 10:45 
Kunst & Cultuur *Gemeente Social Media  voorlichting 

10:45 - 11:00 Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze 

11:00 - 12:00 
LOB 

Sportdag 

  

Wereldkeuken 

Gastspreker CV maken 

12:00 - 13:00 
LOB LOB 

Fietscontrole en behendigheids-
oefeningen 

vrij vrij vrij vrij vrij vrij 

Klas 2A Maandag 21  Dinsdag 22  Woensdag 23 Donderdag 24  Vrijdag 25  

08:30 - 08.45 
Opening aula Relatie Relatie 

*Ontvangst door 
burgemeester 

Relatie 

08:45 - 09:45 LOB 

Sportdag LOB 

*Gemeente Social Media  voorlichting 

09:45 - 10:45 
LOB *Gemeente It's up to you 

10:45 - 11:00 Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze 

11:00 - 12:00 
Gastspreker 

Sportdag 
Muziek Kunst & Cultuur 

Fietscontrole en behendigheids-
oefeningen 

12:00 - 13:00 
Drama Muziek Kunst & Cultuur 

CV maken 

vrij vrij vrij vrij vrij vrij 

 

                                   * optioneel 

 

De activiteit “Wereldkeuken” vindt plaats op het St. 
Janscollege. De leerlingen dienen er zelfstandig en     
op eigen gelegenheid naar toe te fietsen.                       
Er gaat geen begeleiding mee. 

 

Op vrijdag 25 oktober is er een algemene fietsen-      
controle. De leerlingen moeten met de fiets naar    
school komen en ervoor zorgen dat hun fiets in          
orde is.   
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Groeiavond “Ik in de wereld”  

Woensdag 

23  

oktober  
19.00 - 21.00 

Schoolstraat 16 Brunssum 

045 525 86 16 

Programma 

19.00 uur   

Muzikale opening in de aula 

 

19.15 uur 

Algemene informatie over de learning 

portal voor ouder(s)/verzorger(s) 

 

20.00 uur    

Tentoonstelling van kunstwerken en    

presentaties door leerlingen 

 
Tevens zal er deze avond een helpdesk  

voor specifieke vragen rondom de       

learning portal worden ingericht, waar         

ouder(s)/verzorger(s) met vragen of      

problemen terecht kunnen. 

 


