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Nieuws uit CBS Het Kompas
Juli 2018: Dat betekent dat we aan het einde van het schooljaar zijn gekomen.
Een drukke, spannende periode hebben we achter de rug. Een periode waar veel geleerd is,
waar getoetst is, waar getest is, waar gespeeld is, waar feesten gevierd zijn, waar opgeruimd
is, waar afscheid genomen is van de groep 8 leerlingen en ……..
Dat betekent dat de vakantie nu echt gaat beginnen: een welverdiende vakantie.
Wij danken hier ook alle vrijwilligers, zonder wiens hulp de vele activiteiten geen doorgang
kunnen vinden.
Successen om te vieren:
-Vier zeer geslaagde projecten van VierKeerWijzer. Het is ongelooflijk te zien wat voor
boeiend onderwijs deze organisatievorm oplevert. De kinderen zijn betrokken, ze leren veel
en kunnen mede eigenaar van hun leerproces zijn. Volgend schooljaar breiden we de
projecten uit met Aardrijkskunde.
-De ontwikkeling die de kinderen weer gemaakt hebben dit schooljaar.
-Door extra gelden kunnen we aankomend jaar de uren van meester Martin
(onderwijsassistent) uitbreiden voor extra ondersteuning in de klassen.
-We sloten af met een superleuke meesters- en juffendag, tevens afscheidsdag van meester
John, en danken extra de oudercontactpersonen voor de organisatie voor en op deze dag.
Wij mogen dankbaar zijn en voelen ons gezegend. Wij mogen weten dat we vertrouwen
kunnen hebben in die Ene en leggen onze dank dan ook bij Hem neer in gebed.
Voor ons is het moment aangebroken om u allemaal een goede vakantie toe te wensen.
Tot ziens op 20 augustus.
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Personeel
Wij danken meester John voor zijn grote inzet de afgelopen acht jaren voor onze school en
wensen hem veel succes in zijn nieuwe baan als directeur op CNS De Regenboog. Hij zal
gemist worden bij ons op school.

Juf Jeanet heeft aangegeven na de zomervakantie te willen starten in groep 1-2. Wij zijn
dankbaar dat zij zich beter genoeg voelt. De afgelopen periode was juf Jeanet bezig met
haar herstel en kwam ze regelmatig op school.
De vacature voor de middenbouw van 1 dag is ingevuld! Wij mogen juf Marian Melis
verwelkomen. Zij is ook nog drie dagen juf van groep 3-4 op de Juliana van Stolbergschool
in Sint Maartensdijk en wil graag voor een dag bij ons komen werken.
Juf Colinda start met haar re-integratie op vrijdag en zal daarnaast ook twee ochtenden
aanwezig zijn op school. In overleg met de ARBO arts zullen haar klassendagen in de loop
van de tijd uitgebreid worden. Wij zijn dankbaar dat het beter met haar gaat.
Voor de vacature van vier dagen in de bovenbouw is op dit moment nog niemand gevonden.
De advertentie wordt opnieuw uitgezet. Juf Anja is bereid ons te helpen de komende
periode, van haar nemen we dus nog geen afscheid. Juf Adrianne gaat (tijdelijk) twee dagen
in de bovenbouw werken. Wij zijn daar blij om!
Wij danken u als ouders voor het vertrouwen in ons gesteld en hopen dat u ons dit
vertrouwen opnieuw zal schenken. Samen gaat het lukken! Praat u positief naar uw kind toe
in de wetenschap dat ieder zijn/haar beste beentje voorzet!
Wij danken de mensen die ons tijdens ziekte van leerkrachten hebben geholpen om het
onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen: juf Anja in groep 1-2, juf Marja de Bakker en
juf Ellen Mahieu in groep 6-7-8. Juf Anja en juf Marja zullen ons ook bij de start van het
schooljaar ook helpen.
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Ik dank ook speciaal juf Ankie en juf Adrianne, die zich extra ingezet hebben om alles in hun
klassen zo goed mogelijk te laten doorgaan.
Het plaatje ziet er bij aanvang van het schooljaar als volgt uit:
Groep 1-2:
Groep 3-4-5:
Groep 6-7-8:

Juf Jeanet ( maandag en dinsdag) en juf Ankie (donderdag en vrijdag)
Juf Marian (maandag), juf Marja (dinsdag, woensdag, donderdag),
Juf Colinda (vrijdag en twee extra ochtenden).
Juf Anja (maandag, dinsdag, woensdag) en juf Adrianne (donderdag en
Vrijdag)

Meester Martin zal elke dag aanwezig zijn.
Juf Cokky wisselende dagen.

Vakantierooster 2018-2019
Vakantierooster 2018-2019
Studiedag kinderen vrij
herfst
Dankdag
Kerst
Biddag
voorjaar

14-09
15-10 t/m 19-10
21-11
21-12 t/m 04-01
27-02
04-03 t/m 08-03

Goede Vrijdag en Pasen
meivakantie incl. Koningsdag
Studiedag
Hemelvaartsvakantie
Studiedag VPCO breed
Pinksteren
Vrij voor leerlingen
zomer

19-04 t/m 03-05
20-05-2018
30-05 t/m 31-05
07-06
10-06
05-07
08-07 t/m 16-08

De data van de schoolreisjes van de groepen 1-2, 3-4-5 en 6-7-8 zijn nog niet bekend.
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Bieb in de buurt
E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden
kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de
zomer voorkomt een terugval van het AVI‐niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om
te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e‐books voor het hele gezin. De app is gratis te
downloaden in de App Store en Google Play Store en is een zomercadeautje van de
Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel
uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e‐books. Winactie Om het lezen deze
vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad mini door uit te
leggen wat hun favoriete e‐book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie over
deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl.
Van harte aanbevolen: het is zo belangrijk dat de kinderen blijven lezen!

Scholing
Alle teamleden hebben de scholing VierKeerWijzer gevolgd.
Juf Ankie en juf Jeanet, juf Adrianne en juf Cokky hebben de verdiepingscursus Kindgericht
werken gevolgd en het certificaat gehaald.
Juf Cokky heeft de schoolleiders nascholingen ‘Toekomstgericht onderwijs’ en ‘Leiding geven
aan verandering’ gevolgd en met goed gevolg afgesloten. Samen met de scholing van vorig
schooljaar ‘Persoonlijk leiderschap’ voldoet juf Cokky aan de herregistratiecriteria voor
Registerdirecteur basisonderwijs en wordt deze registratie verlengd.
Allemaal van harte gefeliciteerd!!
Het team gaat volgend jaar verder met de scholing van VierKeerWijzer.
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Parelroute
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben vorige week dinsdag tijdens de gymles een deel van
de Parelroute/ beweegroute gelopen in Sint Philipsland.
De Zeelandapp is nodig om de parelroute te lopen. De beweegroute kan je ook volgen
middels de borden.
Via de volgende links meer informatie:
https://www.vvvzeeland.nl/nl/parelroute-beweging-sint-philipsland-oid550672/
https://www.eilandtholen.nl/nieuws/doen-zien/parelroute/
Misschien een leuke activiteit voor in de vakantie.
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Afscheid meester John op meesters- en juffendag
De meesters- en juffendag is op voortreffelijke wijze georganiseerd door de
oudercontactpersonen: Dank daarvoor!
Omdat wij ook het afscheid van meester John voor deze dag organiseerde was er een grote
taart besteld voor alle kinderen. Ook hadden alle leerlingen, zonder dat de meester het wist,
een mooi cadeau gemaakt: een mozaïek met een buitenthermometer voor in zijn tuin. Het is
prachtig geworden. Als lunch kregen we op deze bijzondere dag als lunch een frietje met
een snack. En toen kwam het afscheid. De meester werd veranderd in een echte ‘directeur’
en werd toegezongen met een regenboogkleurenlied door de hele school.

Refrein:
Kijk: rood, oranje, geel en groen, blauw, indigo, violet,
Ja elke stemming, elk seizoen, staat op Gods kleurpalet.
Daarna ontving meester John zijn cadeaus: een goede wensenbloem met vlinders, het
mozaïek, een boekenbon, vrijkaartjes voor Plaswijck om met zijn gezin een fijne dag te
beleven. Van het team ontving hij nog een mooi kompas als aandenken.
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Fijne vakantie toegewenst namens het hele team!

Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch

Nieuwsbrief juli 2018 CBS Het Kompas

www.cbshetkompas-ajp.nl

juli 2018

Bijzondere activiteiten en data
(In blauw staan de wijzigingen of nieuwe data t.o.v. de vorige nieuwsbrief)
5 juli t/m 17 aug.
20 augustus
30 aug.
30 aug.
20 sept.
27 sept.
Week van 8 oktober
15 t/m 19 oktober

Zomervakantie
Start schooljaar
Schoolfotograaf ‘s middags
informatieavond en vrijwilligersavond Kompas
15.30 sport en spel activiteit plein Kompas
Leerlingenraad 12.15-13.00 (LR eet in personeelskamer)
Luister- en Zien gesprekken met ouders.
Herfstvakantie.

LEES DE NIEUWE EDITIE THUIS & SCHOOL HIER!

Lees via deze link de nieuwe Raad & Daad E- nieuws

Verwijsindex
De Verwijsindex Zeeland
CBS Het Kompas is aangesloten op de Verwijsindex Zeeland. De Verwijsindex Zeeland staat
voor signaleren en samenwerken. De Verwijsindex Zeeland is een computersysteem. Soms
heeft een kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren
dat meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn of ondersteuning bieden.
Het is belangrijk dat deze professionals dit zo snel mogelijk van elkaar weten, zodat er snel
samengewerkt kan worden. Via de Verwijsindex Zeeland maken organisaties hun
betrokkenheid bij een kind of jongere kenbaar. Als school vinden wij het belangrijk om met
deze instanties samen te werken en samen met deze professionals en u in gesprek te
gaan over de meest passende zorg en de rol die school hierin kan spelen. Wij zullen onze
betrokkenheid bij leerlingen waar wij een zorg over hebben of extra (zorg)ondersteuning
aanbieden in de Verwijsindex Zeeland kenbaar maken. De Verwijsindex Zeeland is geen
openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op de
Verwijsindex Zeeland én hun betrokkenheid op de leerling in de Verwijsindex Zeeland
kenbaar hebben gemaakt. De Verwijsindex Zeeland is goed beveiligd. Dit moet volgens de
Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de Verwijsindex Zeeland staat alleen de organisatie
naam, de contactgegevens van de professional en naam, geboortedatum, geslacht van het
kind. De Verwijsindex Zeeland kent geen enkele inhoud.
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