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Nieuws uit CBS Het Kompas
Het nieuwe kalenderjaar 2018 is ‘druk’ begonnen, zowel voor het team als voor de
leerlingen: de methode onafhankelijke toetsen zijn afgenomen en de eerste cijferrapporten
zijn gemaakt en besproken. Het zijn momentopnamen, maar wel van belang om de
ontwikkeling van de leerlingen te volgen. De methode onafhankelijk toetsen (o.a. cito)
meten wat de leerlingen erbij geleerd hebben, gemeten over een langere periode (half jaar).
Voor groep 8 leerlingen was het extra spannend: voor hen kwam ook het schooladvies voor
het voortgezet onderwijs. Dit hele schooljaar staat voor hen in het teken van afscheid nemen
van de basisschool en het voorbereiden op een nieuwe periode.

Personeel

Vier Keer Wijzer

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.
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Cultuuraanbod
-In de bovenbouw hebben de kinderen een aantal weken muzieklessen op de woensdag
vanuit het culturele aanbod dat wij ingekocht hebben.
-Groep 1-2 heeft een dramales gekregen waarbij ze op zoek gingen naar het begin van de
zee.

Sponsorkind
Wij sponsoren met school ons adoptiekind Walter-Oliveria Pop Pana uit Guatemala. Elke
maandagmorgen kan uw kind een (kleine) bijdrage in het potje doen. De ‘thermometer’
geeft aan hoe ver we zijn t.o.v. ons doel. Elk jaar is er € 300 nodig om Walter Oliverio en zijn
dorpsgemeenschap te steunen. Zo willen we met elkaar delen, in het besef dat wij in
Nederland wonen, een land waar er (onderwijs)kansen voor iedereen zijn.
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Overblijven
In de hal bij het ontdekkasteel liggen lijsten met de namen voor het overblijven voor die
week. De vaste overblijvers staan er al op met een kruisje. Als een vaste overblijver een keer
niet kan, moet deze dag doorgestreept worden.
Blijft uw kind een keer (extra) over, dan moet u dit aangeven met een kruisje.
Zo weten de overblijfouders of zij met één of twee begeleiders aanwezig moeten zijn en voor
welke kinderen zij verantwoordelijk zijn.
Is uw kind ziek en is deze een vaste overblijver, geeft u dan ook door aan de leerkracht dat
uw kind van de overblijflijst afgestreept moet worden.
Dank u wel.
Wilt u op de reservelijst staan als hulp bij het overblijven, geeft u dit dan a.u.b. door. Bij
ziekte van een van onze vaste overblijvers kunt u dan ingeschakeld worden.
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)
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Voorjaarsvakantie
Start project VierKeerWijzer
Biddag, school gesloten
15.00-15.30 gelegenheid om naar resultaten van het project te
kijken
Studiedag team, kinderen vrij.
Leerlingenraad
Paasviering met de kinderen
Paasweekend
Koningsspelen – 12.00 uur. Ontbijt op school.
Trouwen juf Colinda
Meivakantie inclusief Koningsdag, 4 mei herdenking en 5 mei
bevrijdingsviering
Start project 4 VierKeerWijzer
Hemelvaartvakantie
algemene ledenvergadering VPCO Tholen
2e Pinksterdag.
15.00-15.30 gelegenheid om naar resultaten van het project te
kijken
Avondvierdaagse
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Lidmaatschap VPCO Tholen e.o.

Betreft: aanmeldingsformulier lidmaatschap/begunstiging VPCO Tholen e.o.

Geachte ouder, verzorger,
Graag brengen wij daarom onze schoolvereniging onder uw aandacht. Immers onze scholen
zijn opgericht en worden in stand gehouden door onze schoolvereniging. En een
schoolvereniging wordt gevormd door en bestaat bij de gratie van leden. Daarom is het
belangrijk dat ook u lid wordt van de Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs te
Tholen en omstreken.
Algemeen

De Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs te Tholen en omstreken beheert 4
scholen voor basisonderwijs t.w.
• School met de Bijbel De Ark te Oud-Vossemeer
• Christelijke Basisschool Het Kompas te Anna Jacobapolder
• Jenaplan Leef- Werkgemeenschap School met de Bijbel te Poortvliet
• Christelijk Nationale School De Regenboog te Tholen.
Op de scholen zitten ca. 450 leerlingen. Er werken ca. 50 personeelsleden.
Elke school wordt geleid door een directeur. Deze directeuren worden aangestuurd door een
algemeen directeur. De algemeen directeur is de opdrachtnemer van het Algemeen Bestuur
dat uit en door de leden van VPCO Tholen e.o. wordt gekozen.

Grondslag
De vereniging heeft tot grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord en beoogt zich in al haar
arbeid te laten leiden door de verzoenende en levenwekkende kracht van het Evangelie van
Jezus Christus, geopenbaard in de Heilige Schrift.
Doel

De vereniging stelt zich ten doel het oprichten en instandhouden van scholen voor
protestants-christelijk onderwijs te Tholen en omstreken.
Lid van VPCO Tholen e.o.

U wordt van harte uitgenodigd om lid te worden van onze vereniging. Het lidmaatschap is
persoonlijk. Middels onderstaande antwoordstrook of via de website kunt u zich aanmelden.
Het bestuur beslist na ontvangst van uw aanmelding op de eerstkomende
bestuursvergadering over de toelating. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.
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Begunstiger van VPCO Tholen e.o.

Kunt u niet aan de gestelde levensbeschouwelijke voorwaarden om lid te worden voldoen,
maar draagt u onze vereniging wel een warm hart toe, dan kunt u begunstiger worden voor
een bedrag dat gelijk is aan de contributie voor leden.

(antwoordstrook opsturen naar: VPCO Tholen e.o., Postbus 29, 4690 AA Tholen of
aanmelden via de website www.vpcotholen.nl )

Lid van VPCO Tholen e.o.

Ondergetekende verklaart dat hij/zij
• Een protestants-christelijke levensovertuiging heeft en meelevend lid is van een van
de protestants-christelijke kerken of geloofsgemeenschappen en
• Instemming kan betuigen met de hierboven vermelde grondslag en
• Bereid is de contributie (minimaal € 7,00 per jaar) te betalen.
Mevr. / Dhr. : ………………………………………........ Voorletters : ……………
Adres :………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats : ………………………………………………………….
Geboortedatum : ……………………
Datum : …………………….. Handtekening: ……………………………………

Begunstiger van VPCO Tholen e.o.

Ondergetekende draagt VPCO Tholen e.o. een warm hart toe en is bereid de
begunstigingsbijdrage (minimaal € 7,00 per jaar) te betalen
Mevr. / Dhr. : ………………………………………........ Voorletters : ……………
Adres :………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats : ………………………………………………………….
Geboortedatum : ……………………
Datum : …………………….. Handtekening: ……………………………………
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