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Nieuws uit CBS Het Kompas
Het nieuwe kalenderjaar start in januari en februari met de onafhankelijke toetsen en de
rapportbesprekingen. Met de onafhankelijke toetsen wordt gekeken wat er over een langere
periode van een half jaar bijgeleerd is. Deze opbrengsten zijn een deel van wat wij volgen en
belangrijk vinden. Wij vinden sociaal-emotionele ontwikkeling en het uitbreiden van
vaardigheden zeker zo belangrijk. Kinderen zijn zo veel meer dan de opbrengst van een
cognitieve toets; op school besteden wij veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van
uw kind. Het leven is mede een ontdekkingsreis naar wie we zijn, wat we kunnen en wat we
voor elkaar kunnen betekenen. Wij merken ook aan de gesprekken met u dat u het
belangrijk vindt dat uw kind goed in zijn/haar vel zit en of wij inderdaad het kind echt ‘zien’.
Toch kunnen we niet om de cognitieve vorderingen heen; ook dit is een van de poten van
ontwikkeling, maar voor ons is het een én én! In groep 8 zijn de VO-advies gesprekken
geweest. De keuze voor een vervolgschool is mede afhankelijk van deze cijfers. Succes in
het VO en onderwijs (en het leven) in het algemeen wordt mede weer bepaald door onze
persoonskenmerken: inzet, doorzettingsvermogen, interesse, veerkracht enz.
In ons onderwijsconcept zit de meervoudige intelligentie als basis voor respect voor ieders
profiel. Ieder is anders en leert anders en dat is juist oké! Ook het kindgericht werken en het
projectmatig werken past bij ons concept om verder te kijken dan het cijfer alleen. Het ‘zien’
van de kinderen met hun eigen talenten op welk gebied dan ook!
Het is ook het jaar van het schoolplan en de tevredenheidsvragenlijsten. Wij vragen uw
medewerking hiervoor!
U leest hier meer over in de nieuwsbrief.

Personeel
Juf Ankie is na de kerstvakantie weer gestart.
Juf Annet zijn we dankbaar voor haar inzet van de afgelopen maanden.
Juf Colinda is na de kerstvakantie de hele donderdag en vrijdag weer zelfstandig voor de
klas gestart. Zij gaat de komende periode een deel van de woensdag, nog samen met juf
Marja, oppakken.

Schoolplan en tevredenheidsvragenlijsten
Elke vier jaar wordt er teruggekeken en vooruitgekeken: wat ging er goed en gaan we zeker
mee verder en waar is verbetering nodig of zijn er wensen voor verandering.
Wij verwerken dit in een nieuw schoolplan, waarbij het oude geëvalueerd wordt.
Wij hebben daar uw medewerking voor nodig!!!
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Deze maand nog zal er een (uitgebreide) vragenlijst voor u uitgezet worden. We vragen een
kwartier van uw tijd. Er wordt één vragenlijst per gezin verzonden. Dat kan betekenen bij
twee mailadressen dat de link voor de vragenlijst bij een van de ouders/verzorgers binnen
komt. Wij vragen u dringend om per gezin een vragenlijst in te vullen. Alleen bij een grote
respons kunnen wij de antwoorden goed interpreteren en mee laten wegen. U helpt ons er
echt mee. Dank u wel daarvoor!!!
Wij stellen uw mening op prijs.
Er zal een 1-2-3-4 schaal zijn, waarbij
de 1 staat voor dat is er niet,
de 2 voor meer niet dan wel,
de 3 voor meer wel dan niet en
de 4 voor dat is meestal zo.
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Nieuwe leerlingen
De beste PR komt van u als ouders! Kent u nog ouders met jonge kinderen die goed zouden
passen op onze basisschool, vertelt u hen dan wat voor fijne school we hebben. We hebben
plaats voor 4-jarigen!

Oudercontactpersonen - overblijven
Franca is gestopt met haar activiteiten voor school, overblijven en hulp bij activiteiten als een
van de oudercontactpersonen, vanwege toenemende gezondheidsklachten. Op advies van
haar arts doet ze een stapje terug.
Wij danken Franca voor haar grote inzet en mede namens het bestuur is haar een attentie
overhandigd.
Ook Rita geeft aan binnenkort te gaan stoppen met het overblijven. Rita is tevens de
overblijfcoördinator.
Wij zijn dus dringend op zoek naar hulp. Er blijven relatief veel kinderen over en wij kunnen
alle hulp gebruiken. Wij willen per overblijfbeurt twee ouders als begeleiding inzetten om
alles in goede banen te kunnen leiden. Kunt u regelmatig of af en toe helpen, geeft u dit dan
door aan Rita of op school.

Vier basisregels
Wij gaan op school uit van vier basisregels, waarnaartoe alle andere regels herleid kunnen
worden. Deze regels zijn er om de sfeer op school, de omgang met elkaar en het zorgvuldig
omgaan met de spullen goed te regelen.
Deze basisregels gelden voor jong en oud, leerling, leerkracht en ouder! Iedereen begrijpt
dat regel 1 de belangrijkste is: als we ons hieraan houden, gaat alles fijner en beter.
1. Wij zijn lief aardig en beleefd tegen jong en oud.
2. Binnen is het een wandelgebied, bij buitenspelen hoeft dat niet.
3. Wij gaan voorzichtig, veilig en zorgzaam om met alle materialen en ruimen deze ook
weer netjes op.
4. Ruzies lossen we pratend op. Komen we er niet uit, dan gaan we naar de juf.
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VPCO Tholen e.o.
VPCO Tholen e.o. is een vereniging. 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. In de bijlage vindt u een brief waarmee u zich op kan geven als lid of begunstiger van
de vereniging.
Bij inschrijving wordt deze brief ook meegegeven.
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch

Bezoek aan de Eendenkooi
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Bijzondere activiteiten en data
(In blauw staan de wijzigingen of nieuwe data t.o.v. de vorige nieuwsbrief)
26 februari
27 februari
4 maart t/m 8 maart
18 maart
28 maart
04 april
12 april
18 april
19 april t/m 03 mei
06 mei
20
30
07
10

mei
en 31 mei
juni
juni

Kijken in de bovenbouw van 15.00-15.00 n.a.v. project
4x Wijzer.
Biddag, school gesloten
Voorjaarsvakantie
Leerlingenraad, kinderen LR eten op school.
Sport en spel op schoolplein
Kijken in groep 1 t/m 8 n.a.v. projecten 4xWijzer
Koningsspelen, lunch op school. 13.30 uur uit.
Paasviering in de klassen, ’s middags
Vakantie: inclusief Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag,
04 en 05 mei.
Bezoek ’s middags van groep 6-7-8 aan geadopteerde
oorlogsmonument in Anna Jacobapolder
Studiedag team, kinderen vrij.
Hemelvaartvakantie
Studiedag VPCO Tholen, kinderen vrij
Pinksteren
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