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Bijdrage bestuur
Meer dan 2000 jaar geleden werd Jezus, Gods zoon geboren. Het verhaal van de redding van de
wereld begon in een stal in Bethlehem en is door de eeuwen heen in honderden landen en
duizenden talen verteld. De boodschap klonk toen en nu in woord en beeld. De engelen zongen
ervan, de herders vertelden erover en een ster aan de hemel symboliseerde de komst van de
pasgeboren Koning. Tegenwoordig wordt het hoopvolle verhaal bezongen in muziek, gedeeld in
preken, verteld op scholen en hertaald in gedichten. Zoals in het gedicht ‘Kom, Immanuël’ van Nel
Benschop:
Ja, kom, Heer Jezus, kom, ik wacht!
Kom met Uw licht, kom met Uw vrede.
Kom tot ons door de donkere nacht
van wereldspanning, van de wrede
bedenksels van het mensenbrein.
Kom door de honger, door het lijden
van duizenden, die in de zee
van wereldnood steeds dieper glijden.
Kom met Uw Geest en geef ons moed
om tóch in Bethlehem te knielen.
Want nimmer was de nacht zó zwart,
dat niet Uw ster scheen over de aarde.
En nimmer was een mensenhart
zo slecht, dat U 't niet wilde aanvaarden.

Deze boodschap van Kerst is voor iedereen relevant. Ook nu. Juist nu. In een wereld waar haat en
verdriet steeds vaker de boventoon voeren, is de geboorte van Jezus een houvast. In de stal, eeuwen
geleden en kilometers hiervandaan, begint het verhaal van hoop: God is met ons!
En vanuit die gedachte wens ik u gezegende Kerstdagen en een in alle opzichten hoopvol 2019 toe.
Maarten van der Kooij
College van Bestuur
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Nieuws uit CBS Het Kompas
Wat een activiteiten de laatste periode van het schooljaar! Sinterklaas en natuurlijk de
adventstijd, met voor het eerst een heuse kerstmarkt en de mooie kerstviering. En daar
tussendoor leerden de kinderen ook nog veel. U kon bv. het resultaat van de VierKeerWijzer
projecten bekijken op school.
De kerstmarkt was een nieuwe activiteit. Het was een groot succes! Met dank aan mensen
die ons gesponsord hebben en vooral meegeholpen hebben met alle voorbereidingen. Enkele
ouders woonden bijna op school. Onze complimenten: het was groots. De netto opbrengst
was € 388,- . Daar kan de ouderraad heel wat leuke dingen voor organiseren voor de
kinderen!!
De collecte tijdens de kerstviering heeft € 120,- opgebracht. Dit komt ten goede aan ons
Plan Nederland kind Walter-Oliveria uit Guatamala. Helaas halen we de benodigde € 300 per
jaar niet meer bij elkaar met de zending op maandagmorgen, maar dank zij deze gulle
bijdrage komen we dit schooljaar een heel eind verder. Dank u wel daarvoor.
Nogmaals ook aandacht voor de maandagmorgen zending: de kinderen mogen dan een
bijdrage in het busje doen voor ons spaardoel.
Rondom de feesten en bijzondere activiteiten zitten veel, niet zichtbare voorbereidingen. De
leerkrachten en de leerlingen zetten hun beste beentje voor.
Maar… zonder de hulp van hulpouders zouden wij de feesten niet voor elkaar krijgen.
Ik noem enkele activiteiten: cadeautjes kopen en inpakken, kinderen begeleiden met het
maken van knutsels en kerststukjes voor de kerstmarkt, de hele organisatie van de
kerstmarkt, helpen met de verkoop, helpen met voorbereidingen kerst in de kerk en zo kan
ik nog even doorgaan. Ik wil alle hulpouders daarom hartelijk dank zeggen. Een extra pluim
voor de oudercontactpersonen. Zij hebben bergen werk verricht.

kerstmarkt
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Personeel
Juf Ankie zal in na de kerstvakantie weer starten. Juf Annet blijft haar nog drie weken
ondersteunen. Juf Ankie zal wel voorzichtig moeten doen. Voorlopig mag zij niet de zware
karren van de kleuters in en uit het hok sjouwen en zal zij hier hulp voor moeten vragen.
Juf Colinda gaat na de kerstvakantie de hele donderdag en vrijdag weer zelfstandig voor de
klas. Dit betekent voor groep 3-4-5 dat maandag juf Marian, dinsdag en woensdag juf Marja
en donderdag en vrijdag juf Colinda voor de klas staat.

Leerlingenraad
-Er zijn twee basketballen, batjes en een voetbal aangeschaft
-De technieklessen worden dit jaar door meester Martin verzorgd. Wisselend krijgt een
groepje leerlingen van groep 1 t/m 8 een techniekles.
-De bovenbouw heeft een serie weerbaarheid lessen gekregen. Ook daar is aandacht voor
het voorkomen van pesten. We hopen dat het geleerde in de praktijk wordt gebracht.
-De bovenbouw heeft meegedaan aan de week van de mediawijsheid. Ook daar leerden ze:
goed gedrag begint bij jezelf ook bij gebruik van sociale media.

Schaatsen met groep 3 t/m 8: samen dingen doen is leuk en voorkomt pesten!
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Nieuwe leerlingen
De beste PR komt van u als ouders! Kent u nog jonge kinderen die goed zouden passen op
onze basisschool, vertelt u dan de ouders wat voor fijne school we hebben. We hebben
plaats voor 4-jarigen!

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)
21 december t/m 4 januari
24 januari
25 januari
14 februari
27 februari
4 maart t/m 8 maart
18 maart

Kerstvakantie
GGD onderzoek 5-jarigen
Leesconsulent op school met leesbevorderende
activiteiten, 6x op vrijdag
Rapportgesprekken
Biddag, school gesloten
Voorjaarsvakantie
Leerlingenraad, kinderen LR eten op school.
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Surprises bb

Les van wijkagent in bovenbouw
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