-

www.cbshetkompas-ajp.nl

november 2018

Nieuws uit CBS Het Kompas
-Na de herfstvakantie zijn we weer volop verder gegaan met onze projecten van
VierKeerWijzer. Waar mogelijk wordt er een (kleine) tentoonstelling georganiseerd waar u,
als ouders of als belangstellenden, naar kan komen kijken. Zo kunt u zelf zien en horen wat
boeiend onderwijs tot stand brengt. We krijgen al van u terug dat kinderen ook thuis
enthousiast vertellen over deze manier van werken. Het mooie is dat ieder kind op zijn eigen
intelligentieprofiel successen ervaart en daardoor zelfvertrouwen in eigen kunnen bemerkt.
-In deze nieuwsbrief aandacht voor een aantal zaken tijdens het overblijven. Dit om het voor
overblijfhulpen en kinderen fijn te houden.
-12 november was er een infoavond over de verschillende niveaus in het VO voor groep 7-8.
U kunt deze presentatie terugvinden op de website van VPCO Tholen e.o. www.vpcotholen.nl
Ook is er een lijst met verschillende opendagen en informatieavonden uitgedeeld. Deze is
ook op school te krijgen. Checkt u altijd voor de zekerheid even bij de website van de
scholen.

Presentatie bb over Bonifatius.

-Onze deelname aan het Nationaal Schoolontbijt leverde ook mooie foto’s op. Samen eten is
sowieso gezellig en er zijn heel wat boterhammen opgegeten. Fijn dat de hulpouders ook
hier er weer voor zorgden dat alles op rolletjes verliep.
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-De volgende periode staat tevens in het teken van het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest.
Een drukke, maar gezellige tijd. Sinterklaas bezoekt onze school 30 november.
Er wordt 13 december door de oudercontactpersonen een kerstmarkt georganiseerd van
17.00-19.00 uur. Houdt u deze datum vrij!

Personeel
Juf Ankie zal in ieder geval tot de kerstvakantie afwezig zijn. Het herstel van de drie
gebroken ribben heeft zijn tijd nodig. Het gaat langzaam vooruit laat de juf weten. Juf
Jeanet en juf Colinda zijn op bezoek geweest bij juf Ankie en hebben namens de school een
cadeautje overhandigd en werk van de kinderen. Dit werd gewaardeerd door de juf.
Juf Annet kan gelukkig haar werkzaamheden als juf tot de kerstvakantie verlengen. Fijn dat
we een juf hebben kunnen vinden om ons zo goed te helpen.
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Overblijven: gezond eten en regels
We hebben met het team en de overblijfouders een aantal zaken doorgesproken die we ook
met u willen delen. We verwachten dat u onderstaande ook met uw kinderen bespreekt! In
de school is onderstaande ook met de kinderen besproken. U zult er verbaasd van staan
over welke zaken wij soms aandacht moeten vragen😉.
Wij verwachten dat kinderen die op school mogen blijven eten – en dit kan alleen met hulp
van overblijfouders - zich weten te gedragen, zodat het ook leuk blijft om te helpen tijdens
het overblijven!
-De schoolregels gelden ook tijdens het overblijven, waarbij de belangrijkste
regel ‘we zijn aardig, lief en beleefd tegen jong en oud’’ een hele belangrijke is!!
-Plassen voor het eten om onnodig heen en weer lopen te voorkomen (uitzonderingen
daargelaten);
-Op je kruk zitten;
-Van elkaars spullen afblijven;
-Brood in je trommel laten zitten en daarvandaan opeten;
-Eten met je mond dicht;
-Niet praten met volle mond;
-Niet je eten uit je mond halen als het er eenmaal in zit;
-We praten met burenstem;
-Brutaliteit heeft gevolgen;
-In principe wordt opgegeten wat meegenomen wordt; wat niet opgegeten wordt, gaat mee
terug in de trommel;
-De basis is een gezonde lunch. Een klein snoepje mag na het eten, maar is niet nodig.
Snoep mag in ieder geval niet de overhand hebben. Lolly’s niet meegeven, dat kan gevaarlijk
zijn tijdens het spelen.
-De vaste overblijvers staan op de lijst bij het ontdekkasteel. Wilt u uw kind een keer laten
overblijven dan vult u dit op zijn laatst ’s morgen in op de lijst. Eet uw kind een keer niet
mee, dan streept u de naam door. Zo weten wij hoeveel begeleiders er nodig zijn.
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Tuin – overblijfouders of -grootouders
Oproep: Het is noodzakelijk dat er twee begeleiders bij de overblijf is, zodat we voldoende
toezicht en begeleiding hebben.
Ook als u af en toe wilt helpen, kunt u dat doorgeven. Door met hulpouders te werken,
kunnen we de overblijf goedkoop houden. Als overblijfhulp krijgt u een vergoeding van
tenminste € 5,- per keer.
Begeleiding en toezicht is belangrijk, maar daarvoor hebben wij extra hulp nodig.
Schooltuin: Ook zijn wij op zoek naar hulp voor de voortuin. Wie vindt het leuk en kan af
en toe helpen om deze netjes te houden?

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

Bijzondere activiteiten en data
(In blauw staan de wijzigingen of nieuwe data t.o.v. de vorige nieuwsbrief)
21
22
23
26
30
13
13
20
21
14

november
november
november
november
november
november
december
december
december t/m 4 januari
februari

Nieuw digibord mb

Dankdag (school gesloten)
GGD onderzoek 10-jarigen
NIO groep 8
Leerlingenraad (LR kinderen eten op school).
Sinterklaasviering op school
Juf Marja afwezig en wordt vervangen door juf Estella.
Kerstmarkt Kompas
’s Avonds kerstviering in de kerk van AJP (19.00 uur)
Kerstvakantie
Rapportgesprekken

klankbord gr. 3

Nieuwsbrief november 2018 CBS Het Kompas

-

www.cbshetkompas-ajp.nl

november 2018

Nieuwsbrief november 2018 CBS Het Kompas

