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Nieuws uit CBS Het Kompas
En dan is de zomervakantie weer voorbij gevlogen!
De laatste week was gelijk de zonnigste en ook aankomende week voorspellen ze goed
weer. We hopen dat iedereen er weer zin in heeft en dat we een superfijn schooljaar met
elkaar zullen hebben.
Veel kinderen hebben elkaar al gezien tijdens de kindervakantiespelweek. Juf Adrianne en
verschillende vrijwilligers waren daar als begeleiding bij.
We wensen natuurlijk altijd dat de vakantie voor iedereen goed en fijn zal zijn en dat ieder in
goede gezondheid weer het schooljaar kan beginnen.
Toch bereikte ons ook verdrietig nieuws vanuit de Polder/Ger.kerk; het dorp is klein dus we
leven met elkaar mee. Zo vernamen we van het overlijden van Aafke Verkerke, de moeder
van onze VPCO collega juf Marjolein, en van Riemon Backer, vader van onze oud-leerlingen
Tessa en Marcia (Marcia was ook twee jaar terug stagiaire bij juf Ankie in de klas).
We wensen jullie allen Gods kracht, nabijheid en troost toe.
Dit schooljaar verwelkomen we Merle van Vossen in groep 7.
Welkom en een hele fijne tijd op Het Kompas!
Donderdag 7 september is al de jaarlijkse infoavond voor de ouders van 19.00-21.00.
Programma:
19.00 Centraal begin (kindgericht werken: de 10 ankers in groep 1-2, VierKeerWijzer vervolg)
19.30 eerste ronde klas
20.00 hapje drankje = gelijk bedankje voor vrijwilligers door het jaar heen en ‘nieuwjaarsreceptie’.
20.30 tweede ronde klas
21.00 Einde

Een nieuw schooljaar start niet vanzelf. De leerkrachten zijn al volop bezig geweest om de
klassen in orde te maken en alle nodige voorbereidingen voor de lessen te maken. Het team
heeft zelfs al een vergadering achter de rug. Juf Anja zal starten samen met juf Ankie in
groep 1-2. Juf Jeanet zal een aantal uren per week ondersteunende werkzaamheden buiten
de klas doen. Meester John start in groep 3-4-5 en juf Colinda en juf Adrianne in groep 6-78. Meester Martin zal als onderwijsassistent diverse kinderen ondersteunen bij hun werk.
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Juf Anja en juf Ankie

Meester Martin en meester John
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Juf Adrianne en juf Colinda

Het team wenst u allen een fijn schooljaar met elkaar op onze CBS Het Kompas.
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)
28 aug.
7 sept.

Start schooljaar
Informatieavond alle klassen en groepen en vrijwilligersavond

Week van 9 oktober
13 oktober
15 oktober
16 t/m 20 oktober

Luister en Zien gesprekken (juiste data en tijden ontvangt u later)
Studiedag, kinderen vrij
Schoolkerkdienst in kerk Anna Jacobapolder
Herfstvakantie

19.00 Centraal begin (kindgericht werken: de 10 ankers in groep 1-2,
VierKeerWijzer vervolg)
19.30 eerste ronde klas
20.00 hapje drankje = gelijk bedankje voor vrijwilligers door het jaar heen en
‘nieuwjaarsreceptie’.
20.30 tweede ronde klas
21.00 Einde
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Vakantierooster 2017-2018

De data van de studiedagen zijn bekend en zijn toegevoegd aan het vakantierooster.
Op een studiedag zijn de leerlingen vrij, maar de leerkrachten niet.
Vakantierooster 2017-2018
Studiedag
herfst
Dankdag
Kerst
voorjaar
Biddag
Studiedag
Goede Vrijdag en Pasen
meivakantie incl. Koningsdag
Hemelvaartsvakantie
VPCO Tholen studiedag
Pinksteren
Studiedag
Vrij voor leerlingen
zomer

13-10
16-10 t/m 20-10
15-11
22-12 t/m 05-01
12-02 t/m 16-02
28-02
19-03
30-03 t/m 02-04
23-04 t/m 04-05
10-05 t/m 11-05
18-05
21-05
18-06
06-07
09-07 t/m 17-08

Hele schoolfoto 2016-2017
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