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BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Mag ik me even voorstellen….
Beste ouders/verzorgers,
Vanaf de start van dit schooljaar heb ik de werkzaamheden overgenomen van Ineke
Schouwstra.
Mijn naam is Tamara de Haan en woon in Doezum. Ik ben getrouwd en moeder van 3
tienerdochters. In mijn vrije tijd mag ik graag tijd doorbrengen en activiteiten doen met mijn
gezin. Wandelen, er-op-uit, lezen, reizen zijn hobby’s die ik graag doe. Opgegroeid op
Terschelling heb ik daarna de Academie Lichamelijke Opvoeding gedaan in Groningen.
Daarna enkele jaren bewegingsonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs gegeven.
Toch wilde ik ook graag eens buiten het onderwijs kijken en ben gaan werken als reisleidster
in het buitenland. Deze jaren heb ik als avontuurlijk, leuk en zeer leerzaam ervaren. Toch
bleef het onderwijs trekken en bij terugkomst heb ik de PABO-top opleiding gevolgd en ben
gaan werken bij Stichting Westerwijs. Eerst als leerkracht, daarna als bovenbouwcoördinator
en vervolgens als directeur. Naast mijn nieuwe baan als directeur van OBS Het Kompas,
ben ik ook directeur van SWS De Aquarel in Sebaldeburen. Ik vind het vak van schoolleider
een prachtig beroep en doe het met veel plezier. Vanuit mijn rol wil ik graag een steen(tje)
bijdragen aan het vormgeven van goed onderwijs! Iets waar alle kinderen recht op hebben.
Dat ik dit nu op 2 scholen mag doen is een prachtige nieuwe uitdaging.
De eerstkomende tijd ga ik me verdiepen in de school; het team, de leerlingen en de ouders.
Het Kompas is een goed draaiende school in een nieuw gebouw. Mijn vraag is dan ook:
Waar ligt de kracht van Het Kompas en welke kansen zijn er? Ook u als ouders zal ik
daarvoor benaderen.
In principe zijn mijn werkdagen op maandag, woensdag en af en toe op vrijdag. Komende
maandag ben ik op school. De deur staat open, u kunt gerust even binnenlopen om de hand
te schudden.
Ik wens alle betrokkenen een goede en fijne samenwerking!
Met vriendelijke groet
Tamara de Haan

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur!
Ondanks het prachtige zomerweer gaan maandag toch echt de schooldeuren weer open.
Het team bestaat gedeeltelijk uit nieuwe personeelsleden. Vlak voor de zomervakantie zijn
de laatste plekken ingevuld. Hieronder vindt u het formatie-overzicht waarmee we gaan
starten. In de loop van het schooljaar is het mogelijk dat er nog aanpassingen gaan
plaatsvinden.
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Janine Wijkstra gaat de ziektevervanging van Vera doen.
Amarins Strijkstra is een Lio-stagiaire van de academische Pabo. Zij gaat werken in
groep 7/8 gedurende het 1e half jaar.
Frieda Helmholt is stagiaire van de opleiding tot onderwijsassistente en zal werken in
groep 1/2 en in groep 5/6.
Op vrijdagochtend (tot de herfstvakantie) zijn de groepen 1/2/3 gesplitst in groep 1/2
en 2/3. De indeling zal dezelfde zijn als het eind van vorig schooljaar.
Janneke Kramer en Feikje doen IB-taken.
Francisca werkt als onderwijsassistente.
Joke Blansjaar is als nieuwe collega verbonden aan groep 4 en groep 5/6.
Tamara de Haan vervult de directietaken.

Inloop maandag 29 augustus
Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om de eerste ochtend even binnen te lopen met de
kinderen naar de lokalen om eventueel de (nieuwe) leerkracht even de hand te schudden.
Gymdagen groep 3 t/m 8
Net als voorgaand schooljaar zullen de lessen bewegingsonderwijs zijn op dinsdag en
donderdag.

EVEN VOORSTELLEN……..
Hallo allemaal!
Mijn naam is Joke Blansjaar en ik ben 29 jaar. Sinds twee maanden
woon ik in Eext, samen met mijn man Peter. Vanaf volgende week
werk ik 3 ochtenden op Het Kompas: op woensdag ben ik te vinden
in groep 5/6 en op donderdag- en vrijdagochtend in groep 4. Naast
het werken op Het Kompas werk ik ook een dag op De Aquarel in
Sebaldeburen. Ik hou van lekker eten, wandelen en gezellig samen
zijn met familie en vrienden. Ik heb er heel veel zin in om op Het
Kompas aan de slag te gaan! Tot volgende week!

Mijn naam is Janine Wijkstra, ik ben 22 jaar en ik woon samen met mijn
vriend in Kornhorn. In juli 2015 ben ik afgestudeerd aan de pabo, waarna ik
meteen aan het werk kon als invalleerkracht. Vanaf de kerstvakantie tot aan
de zomervakantie heb ik vijf dagen in de week een kleutergroep gehad in
Zuidlaren. Ik heb het hier erg naar mijn zin gehad en ook veel ervaring
opgedaan als beginnend leerkracht. Het komend schooljaar werk ik op
maandag t/m woensdag in groep 1 op het Kompas. Op de vrijdagochtend zal
ik aanwezig zijn bij de kleuters op Het Veenpluis in Zevenhuizen. Ik hoop op
een leuke tijd op deze scholen en een fijn contact met kinderen en ouders.

Hallo ouders en kinderen,
Mijn naam is Frieda Helmholt en vanaf maandag zullen jullie mij
het hele jaar zien op Het Kompas.
Ik doe de opleiding onderwijsassistent en ik ben bezig met het
laatste jaar. Op maandag ben ik in groep 1/2 en de andere dagen
zullen jullie mij zien in groep 5/6.
Verder geef ik muziekles en speel ik bij Bicycle Showband
Crescendo.
Ik heb er zin in en ik zie jullie maandag!
Tot ziens,
Frieda Helmholt

OPROEP GROEP 1-2
Sport- en Spel ochtend
Op woensdag 7 september doen we, samen met alle basisscholen uit de gemeente
Grootegast, mee met de Sport -en Spel ochtend. Deze ochtend wordt gehouden in sporthal
de Leegens. Hiervoor hebben we vervoer en begeleiding nodig. Aanmelden kan via de lijst
(op de grijze kast) bij de ingang of via de mail bij juf Feikje f.devries@westerwijs.nl Alvast
hartelijk bedankt!

