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Voorwoord 
Beste lezer, 

Sinds een paar weken is mijn verlof voorbij en heb ik mij weer mogen aansluiten bij 

Compass. Wat fijn om er weer te zijn. Om alle leerlingen in actie te zien, zich te zien 

bewegen in onze wereld, vriendschappen en gemopper te aanschouwen, vele onder-

werpen tijdens de les voorbij te zien komen en de inzet van een fantastisch team. Ook 

vielen mij een aantal zaken op waar wat meer aandacht naar mag.  

De afgelopen open dag en infoavond zijn goed bezocht en hebben voor enthousiaste 

reacties gezorgd. Dank voor allen die zich deze dagen zich hebben ingezet.  

Op dit moment werken we aan het thema duurzaamheid. Onder duurzaamheid ver-

staan we dat de invloed van activiteiten van de mens geen  blijvende schade aanricht 

aan het milieu, zodat ook toekomstige generaties er gebruik van kunnen maken. Een 

thema dat terecht hoog op de internationale agenda staat en via de media veel aan-

dacht krijgt. De klimaattop in Madrid met Greta Thunberg heeft de zorg van onze jon-

geren een forse stem gegeven. We zien de effecten van ons eigen gedrag op ons 

milieu elke dag. De beelden van de afname van het Noordpoolgebied, het plastic in 

onze oceanen, de verwoestende bosbranden in Australië, het verdwijnen van tropi-

sche regenwouden ten behoeve van palmolie, en ga zo maar door.  

Natuurlijk zijn wij niet in staat om dit hele probleem in ons eentje aan te pakken maar 

we moeten beginnen bij onszelf. Besef van onze rol in de maatschappij en de bijdrage 

die wij kunnen leveren. Denk aan het thuis bespreken van het nieuws, het consume-

ren van regionale groenten en fruit of het meenemen van een trommel en drinkbeker 

naar school in plaats van plastic zakjes en flesjes.  

Tijdens de volgende groeiavond zullen leer-

lingen laten zien wat zij wilden weten over 

duurzaamheid. We zien jullie graag aanwe-

zig.  

Veel leesplezier namens het team van Com-

pass, 

Diana Kusters 

 

 

Voor ouder(s)/verzorger(s)  [ Editie 03, jaargang 1 ]    [ januari 2020 ] 

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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Agenda...  
30 en 31 januari:         

Landelijke staking.  Leer-

lingen hebben gewoon 

school. 

4 februari:                     

Studiedag personeel              

(leerlingen vrij)                                  

24 februari t/m               

28 februari :                

Carnavalsvakantie 

2 maart t/m 6 maart: 

Groeiweek              

Open Dag en Infoavond     

 

   
De muziekafdeling is aan het vernieuwen. Woensdag 15 januari mochten we 10 nieuwe    
keyboards ontvangen in het muzieklokaal. 

De oude keyboards waren stevig aan vervanging toe en (niet heel handig). Ze waren        
allemaal verschillend. Nu staan 10 identieke keyboards in het lokaal.                                 
(voor de kenners: Roland BK-3). Docent blij, leerlingen blij. 

Uitbreiding muziekinstrumenten 

 

 

 

 

Op zaterdag 11 januari hebben wij onze open dag gehad 
en op donderdag 16 januari de infoavond voor leerlingen 
van groep 8 van de basisscholen.  

Het waren twee druk bezochte dagen.   

                        Onze helpers van de dag. 

Het team van Compass 
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Loe Wetzels is voor de kerstvakantie begonnen als docent natuurkunde/scheikunde bij 
Compass.                                                                                                                         
Na de vakantie is zr. Amata ons team komen versterken als docent Engels.               

Wij verwelkomen hen in ons team en wensen beiden heel veel succes. 

Nieuwe collegae 

 

 

 

Wist u dat... 

- De leerlingen op dinsdag 4 februari vrij hebben? 

- Compass niet sluit i.v.m. de stakingen op 30 en 31 januari? 

- Wij er weer een nieuwe leerling bij hebben?                                                                             
Quentin Gielkens C1b. Wij wensen hem een leuke schooltijd bij Compass toe. 

- U met vragen altijd binnen mag lopen? 

Oorlogsverhaal 

Vrijdag 10 januari kwam Dhr. Jack Aldewereld op bezoek bij Compass. Hij heeft aan 2A 

veel verteld over de Tweede Wereldoorlog en zijn eigen verleden.  

Jack Aldewereld (Amsterdam, 1943) is de jongste zoon van het Joodse echtpaar Mozes 

Aldewereld en Schoontje Colmans.  

Al vóór de geboorte van Jack, in 1942, worden zijn ouders, broers (Max en Sam) en zus 

(Fanny) gedwongen te verhuizen van Uithoorn naar de Joodse wijk in Amsterdam. Daar 

is op 2 maart 1943 Jack geboren. Nog dezelfde maand worden Jacks ouders en broers 

bij een razzia opgepakt, om via de Hollandsche Schouwburg te worden gedeporteerd 

naar kamp Westerbork. Fanny, die dan 6 jaar oud is, wordt door de buren direct naar 

een onderduikadres gebracht. Baby Jack wordt door het verzet (de “N.V. groep”), waar-

schijnlijk via de crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg, weggesmokkeld naar 

Zuid Limburg. 

Jack komt terecht bij pleegouders Henk en Cato Muis.                                                   

Om veiligheidsredenen krijgt Jack een schuilnaam:                                                     

Henk Muis. Na de bevrijding blijft Henk bij zijn pleeg-                                                   

ouders wonen, en hij weet niet beter dan dat hij hun                                                      

kind is. Wanneer hij op straat door buurtkinderen wordt                                                

uitgescholden voor Jood, begint Henk langzaam te                                                       

beseffen dat er iets met hem aan de hand is. Zodra hij                                                

meer te weten komt over zijn Joodse achtergrond, 

maakt  zijn onbezorgde jeugd plaats voor veel onbeant-

woorde vragen. Henk/Jack is vastbesloten om de ge-

schiedenis van zijn familie boven tafel te krijgen, hoe 

dan ook. Het zal de rest van zijn leven bepalen.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbq72y4NXlAhXNLlAKHQdcBigQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.meday.nl%2Fnieuws%2Fnieuwe-collega%2F&psig=AOvVaw2A8C_d2F24W3LHneRRkUGy&ust=1573135408088952
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbq72y4NXlAhXNLlAKHQdcBigQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.meday.nl%2Fnieuws%2Fnieuwe-collega%2F&psig=AOvVaw2A8C_d2F24W3LHneRRkUGy&ust=1573135408088952
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Groeiavond 

 19-12-2019 

Zelfportret maken tijdens groeiweek 

Dat ben ik niet! 

 

 

 

 

 

In de laatste groeiweek van 2019 hebben de leerlingen les gehad van een gastdocent 

van Schunck. 

Tijdens deze les kregen ze een korte uitleg over zelfportret. Alle leerlingen kregen een 

spiegeltje en moesten zichzelf natekenen, maar……. zonder op het papier te kijken en 

zonder de potlood van het papier te halen! Een hele uitdaging en wel heel erg raar! “Dat 

ben ik niet!” 

Er kwamen heel leuke creaties uit die inderdaad helemaal niet op de persoon in de spie-

gel leken, maar dat maakt het juist leuk. 

Daarna mochten ze ervoor kiezen om wel op het papier te kijken. Dat ging stukken beter 

volgens de leerlingen. 

Hun portretje tekenden ze over met een marker op een transparant sheet waarna ze 

deze voor een gekleurd vel mochten hangen. 

Een mooie, gekleurde wand met allemaal vrolijke gezichtjes was het eindresultaat!  

Je kunt een leerling                                         

vandaag iets leren,         

maar als je zijn               

nieuwgierigheid kunt       

prikkelen, zal hij                

zijn hele leven                      

blijven leren. 

 

Spreuk 
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  Groeiavond “Duurzaamheid”  

UITNODIGING     

donderdag       

5  maart     

groeiavond 

duurzaamheid 

Schoolstraat 16 Brunssum 

045 525 86 16 


