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Bijdrage bestuur
Kerstgedachte 2017.
Kerstfeest, het geboortefeest, voorafgegaan door een tijd van verwachting, advent.
Hoe brengen wij die tijd door, die tijd van uitzien naar. En waar zien wij naar uit. Zien we uit
naar de dagen van licht, gezelligheid en tijd voor elkaar? Of zien we uit naar de tijd dat het voorbij is,
omdat deze dagen ons zo herinneren aan de pijn die we hebben geleden, het gemis dat we ervaren?
Als we de komst van de Heer verwachten, wat verwachten we dan eigenlijk? Of zoals een
gezang zegt: Verwacht de komst des Heren, o mens bereidt u voor……’ Waarop dan? Dat wordt in dit
gezang ook niet duidelijk. Dan alleen dat we Hem uiteindelijk lof toe zullen zingen.
Er worden wel wat acties van de mens verwacht die het mogelijk moeten maken de Heer te
ontmoeten: Maak van je hart de kribbe. Slecht = maak effen, de hoogte tussen God en jezelf. Blijf
bidden en waken. Want doe je dat niet, dan zal ontmoeting met de Allerhoogste uitblijven. Dat is wat
anders dan uitzien naar sfeerverlichting en gezelligheid…..of toch ook niet?
Want inderdaad…… het is ook tijd voor elkaar maken, elkaar aandacht geven, recht zetten
wat wellicht krom was, heuvels slechten die het zicht op elkaar belemmeren, blijven waken voor en
werken aan …………… dat Gods bedoeling met de mens en de wereld tot betekenis, tot z’n recht komt.
Dan staan de kerstboom, de gedekte tafel en het glas wijn in dienst van. Dan zijn het rituelen
geworden die bijdragen aan Gods koninkrijk. Maar daar moeten we ons dan wel van bewust zijn.
En dat bewustzijn is ons al meegegeven door de profeet Micha. God vraagt geen grote offers.
God verwachten en Hem tegemoet treden vraagt om iets anders. In hoofdstuk 6 vers 8 kunnen we
dat lezen: Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders
dan recht doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig (welwillend) te wandelen met uw God.
Als we de komst van Heer verwachten tijdens de advent en Zijn komst gedenken met kerst,
ook in 2017, dan is dat waarop we ons moeten voorbereiden en wat we moeten vieren. Op de komst
van Hem en die leefde uit dat Woord: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en
ootmoedig te wandelen met God. Als we in die relatie staan tot God en tot elkaar, dan krijgt advent,
dan krijgt Kerst zin en betekenis.
Daar gaat een enorme zeggingskracht van uit, of zoals ik een emeritus predikant onlangs
hoorde zeggen: Er is geen groter kracht dan Micha 6 vers 8.
College van Bestuur
Kees van Dis, voorzitter
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Nieuws uit CBS Het Kompas
We zijn in de periode dat er naast het reguliere schoolwerk ook veel feesten zijn met de
nodige voorbereidingen daarvoor. U heeft er vast al heel wat van meegekregen thuis.
Natuurlijk was daar het tweede project van VierKeerWijzer. U heeft weer naar de resultaten
van uw kind kunnen kijken.
Groep 3-4-5 heeft vanuit het cultuuraanbod een aantal weken muzieklessen gekregen. Ik
hoor er enthousiaste verhalen over.
Dan natuurlijk het Sinterklaasfeest met alle spanning en plezier, dat dit met zich meebrengt.
We zijn ons nu volop aan het voorbereiden op de Kerstviering. Dit keer wordt er een
herderstocht voorbereid. U leest u verderop meer over.

Herderstocht
We zijn ons volop aan het voorbereiden op de Kerstviering. Dit keer zal het een herderstocht
zijn. We hebben dit drie jaar geleden voor het eerst gedaan. Het was heel indrukwekkend.
Veel mensen in het dorp werken mee en de kinderen zijn volop aan het oefenen. U bent er
toch ook bij? Neem gerust belangstellenden mee. We starten om 19.00 uur bij de school; u
kunt vanaf 18.45 binnenkomen. De tocht eindigt in de kerk en tussendoor worden delen van
het verhaal verteld, gezongen en uitgebeeld. We mensen op de route gevraagd om lichtjes
voor de ramen te zetten. Bij de uitgang van de kerk zal er een collecte gehouden worden
voor ons adoptiekind Walter-Oliveria Pop Pana uit Guatemala.
Als het weer een beetje meewerkt, belooft het weer zeer mooi te worden.
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Vier Keer Wijzer
We hebben het tweede project van VierKeerWijzer uitgewerkt. Groep 1-2 had het
onderwerp ‘herfst’, groep 3-4-5 ‘wonen’ en groep 6-7-8 ‘Middeleeuwen’. De themamuur
groeide met de weken. U kon precies volgen wat de kinderen erbij leerden. Ook hebben ze
zelf veel informatie gezocht en gevonden. Op de tentoonstelling heeft u hier het een en
ander van kunnen zien. Het is fijn dat u meeleeft met uw kind. Het is goed te zien dat u ook
belangstelling heeft voor de andere groepen. Zo ziet u hoe wij als school deze nieuwe
werkwijze omarmen. Dit schooljaar zullen er nog twee projecten uitgewerkt worden. Het
derde project start 19 maart na de voorjaarsvakantie. Het team leert bij op de studiedag van
19 maart. Het vierde project zal starten op 14 mei.
Allerlei vaardigheden worden aangesproken en ingezet: samenwerken, digitale
vaardigheden, presenteren, informatie filteren en ordenen, creativiteit, kritisch nadenken,
communiceren enz.

Actie 12 december
Op CBS Het Kompas hebben we dit keer niet meegedaan met de staking. Wel staan we voor
100 % achter de eisen. U heeft ook in de nieuwsbrief van het bestuur kunnen lezen dat er
echt wel iets moet gebeuren in het onderwijs om het beroep o.a. ook voor jonge mensen
aantrekkelijk te houden. Het lerarentekort komt eraan. Wij merken het al in de
vervangingspool: we hebben binnen de vereniging al verschillende keren geen invallers
kunnen krijgen. Op Het Kompas was juf Colinda bereid om een dag extra te werken, omdat
juf Adrianne ziek was. Dat kan natuurlijk niet altijd en dat kan ook niet de bedoeling zijn.
Ook voor de toekomst is het belangrijk dat er net zulke enthousiaste mensen in het
onderwijs gaan werken als er nu al op Het Kompas werken. Mensen die omzien naar het
kind en kijken wat het echt nodig heeft en daar alles voor uit de kast halen, omdat ze passie
hebben voor het vak en voor uw kind.
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Ouders & Co
LEES DE NIEUWE EDITIE THUIS & SCHOOL HIER!

Sinterklaas

Oudercursus Maak ze sterk op Jenaplan in Poortvliet

Werken aan de weerbaarheid van je kind. Daar gaat deze oudercursus
over.
Iedereen is van harte welkom. Ook ouders die niet verbonden zijn aan
de Jenaplanschool kunnen deelnemen aan deze cursus.
Wilt u zich aanmelden of meer informatie. Neem dan contact op met
‘Maak ze sterk zeeland via mszzeeland@gmail.com.
U ontving hier al een afzonderlijke mail over.

Gewijzigd vakantierooster
U heeft het al in de mail kunnen lezen: het vakantierooster is gewijzigd. Er vervallen twee
studiedagen nl. vrijdag 18 mei en maandag 18 juni.
Dit jaar zullen we met de Koningsspelen i.p.v. lunchen gaan ontbijten. De kinderen zijn om
12 uur uit.

Nieuwsbrief nov-dec 2017 CBS Het Kompas

www.cbshetkompas-ajp.nl

december 2017

Vakantierooster 2017-2018
Studiedag
herfst
Dankdag
Kerst
voorjaar
Biddag
Studiedag
Goede Vrijdag en Pasen
meivakantie incl. Koningsdag
Hemelvaartsvakantie
Pinksteren
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
21-05
06-07
09-07 t/m 17-08

Personeel
-Juf Jeanet gaat halverwege januari haar ondersteunende werkzaamheden uitbreiden van
2x2 uur naar 3x2 uur. Het is fijn dat juf Jeanet weer regelmatig op school is.
- Juf Carla Goossens is dit jaar als vrijwilligster gestart op Het Kompas. Op maandag- en
donderdagochtend is zij op Het Kompas.
-Juf Colinda trouwt 20 april.

Nieuwe leerlingen en afscheid
Na de kerstvakantie mogen wij de broertjes en zusjes van Merle van Vossen verwelkomen.
Geron is net vier geworden en start in groep 1, Rosanne komt in groep 3, Annelien in
groep 4 en Pietro komt in groep 6.
Na de kerstvakantie starten Nikki (groep 2) en Lenny (groep 5) Hendrikse bij ons op school.
Van harte welkom en een fijne tijd bij ons op Het Kompas!
We nemen afscheid van Dean Korporaal (groep 2). Hij is verhuisd naar Poortvliet en start na
de kerstvakantie op de Jenaplanschool: ook een VPCO Tholen school.
Veel plezier op je nieuwe school, Dean!
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch
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Bijzondere activiteiten en data
(In blauw staan de wijzigingen of nieuwe data t.o.v. de vorige nieuwsbrief)
20 december
21 december
22 dec t/m 5 jan.
8 januari 2018
v.a. 11 jan.
6 februari
8 februari
12 febr. t/m 16 febr.
19 februari
28 februari
6 maart
19 maart
27 maart
29 maart
30 maart t/m 2 april

schaatsen groep 3 t/m 8
Kerstviering ’s avonds
Kerstvakantie
Weer naar school!
Cito toetsen leerlingvolgsysteem
Cultuuractiviteit groep 1-2
rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie
Start project VierKeerWijzer
Biddag
cultuuractiviteit groep 1-2
Studiedag team, kinderen vrij.
Leerlingenraad
Paasviering met de kinderen
Paasweekend
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