www.cbshetkompas-ajp.nl

augustus 2018

Nieuws uit CBS Het Kompas
20 augustus: De school is weer begonnen!!!
We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en in goede gezondheid is gestart.
Het weer was in ieder geval fantastisch on-Nederlands!
Het team is vorige week al begonnen met een vergadering, een heleboel regelzaken en het
inrichten van de lokalen. Wij waren er weer klaar voor.
We wensen iedereen dan ook een goed, gezellig en leerzaam schooljaar toe.
We vragen daar Gods Zegen over in onze gebeden.

Informatieavond 30 augustus
Donderdag 30 augustus is er de jaarlijkse informatieavond. We starten met een algemeen
deel voor alle ouders, daarna kunt u naar de klas van uw kind gaan, waar de leerkracht meer
over specifieke zaken van de groep vertelt. Ook kunt u vragen stellen.
Er worden twee rondes gehouden, zodat u van alle groepen van uw kinderen de informatie
kunt ontvangen en (opnieuw) kennis kunt maken met de juffen.
Tussen de rondes in is er tijd voor informele kennismaken met elkaar en is er een hapje en
een drankje.
Deze informatieavond wordt van harte aanbevolen.
Algemene informatieronde:
Ronde 1
Pauze informeel ontmoeten
Ronde 2:

19.00-19.30 uur (o.a. ouderportaal, 4xW)
19.30-20.00 uur
20.00-20.30 uur
20.30-21.00 uur
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Schoolfotograaf
Donderdag 30 augustus komt ook de schoolfotograaf op school.
Dit jaar starten wij met de fotograaf! Hij komt bij ons ’s middags.
We starten weer met de broertjes/zusjes foto’s. Ook jonge kinderen die nog thuis zijn mogen
op deze foto. Er zijn meerdere gezinnen, dus soms is het even wachten. Maar.. het is altijd
weer leuk om de foto’s terug te zien.
Er worden ook klassenfoto’s, een hele schoolfoto en verschillende individuele foto’s gemaakt.
De kleuters mogen een knuffel meenemen.
De fotograaf raadt aan kleurrijke kleding, maar geen fluorescerende kleding te dragen; dit
komt niet goed over op de foto’s.
Als de foto’s klaar zijn, ontvangt u (verschillende) codes. Als u dan binnen tien dagen op de
site van foto Koch kijkt, krijgt u altijd de klassenfoto sowieso gratis, ook als u geen andere
foto’s zou willen bestellen.

Sociale media
-Sociale media is niet meer weg te denken, maar heeft naast de voordelen ook nadelen. Hoe
ga je goed om met deze nieuwe zaken? Dit schooljaar vervolgen we daarom de sociale
media lessen in de bovenbouw en doen zij mee met de week van de mediawijsheid van 16
t/m 23 november.
-Verschillende leerkrachten hebben een groepsapp via WhatsApp om nieuwtjes en foto’s met
u te delen. We bezinnen ons dit schooljaar of we naar een gesloten systeem gaan
overstappen, gezien de nieuwe privacy regels.
We houden u op de hoogte.
-U ontvangt deze week een brief met opnieuw de vraagstelling of uw kind op de foto mag in
een nieuwsbrief, facebook, website enz. Bij inschrijving is dit al gebeurd en heeft u al
toestemming gegeven voor een aantal zaken, maar door de nieuwe privacy wetgeving
moeten we dit jaarlijks gaan vragen. Van ieder gezin moeten de brief terug ontvangen.
Dank u wel alvast voor de moeite.
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Personeel
Het plaatje ziet er bij aanvang van dit schooljaar als volgt uit:
Groep 1-2:
Groep 3-4-5:
Groep 6-7-8:

Juf Jeanet ( maandag en dinsdag) en juf Ankie (donderdag en vrijdag)
Juf Marian (maandag), juf Marja (dinsdag, woensdag, donderdag),
Juf Colinda (vrijdag in de klas en twee extra ochtenden buiten de klas).
Juf Anja (maandag, dinsdag, woensdag) en juf Adrianne (donderdag en
Vrijdag)

Meester Martin zal elke dag aanwezig zijn.
Juf Cokky wisselende dagen.
Wij zijn dankbaar dat ondanks de vacature in de bovenbouw alles klassen toch bemenst zijn.
U heeft in de kranten kunnen lezen dat 25 % van de basisscholen bij aanvang van dit
schooljaar nog een vacature hebben openstaan en een groot deel daarvan heeft ook geen
vervanger kunnen vinden. Wij zijn dankbaar dat juf Marja en juf Anja ons helpen, zodat er in
elke klas leerkrachten zijn.
We wensen juf Marian een goede tijd bij ons en zijn blij dat ze ons team is komen versterken
op maandag in groep 3-4-5.
Juf Jeanet mocht weer rustig beginnen in groep 1-2 en juf Colinda start voorlopig met één
dag in groep 3-4-5 en twee ochtenden buiten de klas. Dit alles in overleg met de arts. En
dan natuurlijk de bekende gezichten: juf Ankie en juf Adrianne. Juf Adrianne is bereid
gevonden (tijdelijk) een extra dag in de bovenbouw juf te zijn.
U leest het: hier werken we met kanjers!

Juf Marian en groep 3
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Meester John is gestart als directeur op CNS De Regenboog en stuurde nog een foto door.
Het cadeau met wensen van de kinderen hangt al in zijn directiekamer.

Vakantierooster 2018-2019
Vakantierooster 2018-2019
Studiedag kinderen vrij
herfst
Dankdag
Kerst
Biddag
voorjaar

14-09
15-10 t/m 19-10
21-11
21-12 t/m 04-01
27-02
04-03 t/m 08-03

Goede Vrijdag en Pasen
meivakantie incl. Koningsdag
Studiedag
Hemelvaartsvakantie
Studiedag VPCO breed
Pinksteren
Vrij voor leerlingen
zomer

19-04 t/m 03-05
20-05
30-05 t/m 31-05
07-06
10-06
05-07
08-07 t/m 16-08

De data van de schoolreisjes van de groepen 1-2, 3-4-5 en 6-7-8 zijn nog niet bekend.
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Nieuwe leerlingen
Bij aanvang van het schooljaar zagen we ook nieuwe gezichten bij de leerlingen.
In groep 1 startten Jayden van de Weteringh, Jayden Krens en Bas van Vuren en in groep 8
kwam Balder Broekhuizen. Welkom… en we hopen dat jullie een fijne tijd bij ons op school
zullen hebben.

Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch

Bijzondere activiteiten en data
(In blauw staan de wijzigingen of nieuwe data t.o.v. de vorige nieuwsbrief)
20 augustus
30 aug.
30 aug.
14 sept.
20 sept.
27 sept.
Week van 8 oktober
15 t/m 19 oktober
25 okt.

Start schooljaar
Schoolfotograaf ‘s middags
informatieavond en vrijwilligersavond Kompas
19.00-21.00
Studiedag, kinderen vrij
15.30 sport en spel activiteit plein Kompas
Leerlingenraad 12.15-13.00 (LR eet in personeelskamer)
Luister- en Zien gesprekken met ouders.
Herfstvakantie.
15.30 sport en spel activiteit plein Kompas
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Verwijsindex
De Verwijsindex Zeeland
CBS Het Kompas is aangesloten op de Verwijsindex Zeeland. De Verwijsindex Zeeland staat
voor signaleren en samenwerken. De Verwijsindex Zeeland is een computersysteem. Soms
heeft een kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren
dat meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn of ondersteuning bieden.
Het is belangrijk dat deze professionals dit zo snel mogelijk van elkaar weten, zodat er snel
samengewerkt kan worden. Via de Verwijsindex Zeeland maken organisaties hun
betrokkenheid bij een kind of jongere kenbaar. Als school vinden wij het belangrijk om met
deze instanties samen te werken en samen met deze professionals en u in gesprek te
gaan over de meest passende zorg en de rol die school hierin kan spelen. Wij zullen onze
betrokkenheid bij leerlingen waar wij een zorg over hebben of extra (zorg)ondersteuning
aanbieden in de Verwijsindex Zeeland kenbaar maken. De Verwijsindex Zeeland is geen
openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op de
Verwijsindex Zeeland én hun betrokkenheid op de leerling in de Verwijsindex Zeeland
kenbaar hebben gemaakt. De Verwijsindex Zeeland is goed beveiligd. Dit moet volgens de
Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de Verwijsindex Zeeland staat alleen de organisatie
naam, de contactgegevens van de professional en naam, geboortedatum, geslacht van het
kind. De Verwijsindex Zeeland kent geen enkele inhoud.
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