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Nieuws uit CBS Het Kompas
De kop is er af! We zijn volop en enthousiast aan de slag gegaan. De zomervakantie lijkt
alweer lang geleden. Het is altijd ontroerend hoe kinderen van groep 3 zo na de
zomervakantie weer op school komen in een nieuwe klas. Spannend, omdat het zo anders
lijkt en is dan in groep 1-2. Ook een nieuwe klas of juf of meester is best spannend. Ook
voor u als ouders is het een nieuw moment. Maar het went snel. Ieder doet zijn of haar best
om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. De eerste informatieavond is geweest voor
ouders met kinderen in groep 3 en 6/7 evenals de luister- en zien gesprekken.
Dit schooljaar verwelkomden we ook Mila Fontijne, zusje van Luna, in groep 3!
Welkom en een hele fijne tijd op Het Kompas!

Eerste schooldag!
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Schoolkerkdienst
Zondag 15 oktober houden wij weer onze jaarlijkse schoolkerkdienst in de gereformeerde
kerk in Anna Jacobapolder. Wij hopen dat u allen komt. Het belooft weer een mooie dienst
te worden. De dienst start om 10.00 uur.

Schoenendoosactie via Kerk Anna Jacobapolder
Hartverwarmend was de spontane deelname aan de door ’t Molentje georganiseerde
schoenendoosactie voor de kinderen op Sint Maarten dat zo enorm getroffen was door een
orkaan.
De kerk organiseert dit jaar de gebruikelijke schoenendoosactie. Ook deze bevelen we van
harte aan. Het ene jaar organiseert de kerk deze actie, het andere jaar de school.

“Doe mee….” 2017
Schoenendoosactie
Dit najaar komen we weer in actie voor kinderen in nood. Door een schoenendoos te
versieren en te vullen met speelgoed, toiletartikelen en schoolspulletjes, kun je kinderen
ergens anders op de wereld blij maken.
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Vier Keer Wijzer
Maandag 25 september waren we weer gestart met een eerste project van VierKeerWijzer.
Dit jaar zullen we vier projecten houden.
Groep 1 t/m 5 hadden zich aangesloten bij de kinderboekenweek en duikten de wereld van
letters en boeken in.
Groep 6 t/m 8 hebben gewerkt met het thema ‘Romeinen’. Zij hadden een spetterende,
leerzame start met een gastdocent van het oudheidkundig museum in Leiden. Hiervoor
reisden we af naar SmdB De Ark. Door samen te werken kunnen we af en toe een ‘duurdere’
gast uitnodigen. De gastdocent nam verschillende replica mee uit de Romeinse tijd en
vertelde daar zeer boeiend over.

Het is gewoon prachtig om te zien hoe deze manier van onderwijs in projecten de kinderen
enthousiast maakt. We hebben onze eerste studiedag over dit onderwerp gehad waar we
nieuwe dingen geleerd hebben om het onderwijs nog boeiender te maken.
Weet u het nog? De V van de vijf vragen die we moeten kunnen beantwoorden.
De I van Ik. Wat wil ik nog leren over dit onderwerp. De E van experimenteren. We gaan op
zoek naar antwoorden van onze eigen vragen en werken met de kieskaarten. Van elke
intelligentie is er een kieskaart. De R is van Resultaat. We moeten ook laten zien dat we iets
geleerd hebben, dit gebeurt o.a. door een toets, de presentaties en de portfolio’s. Na elk
project worden de ouders in de gelegenheid gesteld om in de klassen te komen kijken.
De contactouders verkopen dan iets te drinken met wat lekkers, zodat er weer geld is voor
leuke activiteiten.
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Staking 5 oktober
De scholen van VPCO Tholen, hebben net als de meeste basisscholen 5 oktober gestaakt.
Het bestuur heeft in een brief aan u de motivatie uiteengezet waarom wij dit keer
meegedaan hebben met de staking, terwijl onze scholen geen stakingsgeschiedenis kennen.

Contactavond
Na de goed bezochte infoavond op 7 september, is de eerste contactavond voor alle ouders
op maandagmiddag 9 oktober, dinsdagmiddag 10 oktober en nog enkele gesprekken op
donderdagmiddag 12 oktober geweest.
Wij combineerden dit jaar de luister- en Zien (sociale emotionele ontwikkeling) gesprekken.
Zit uw kind in groep 3 of 6 dan kreeg u eerst een luistergesprek, waarbij u vertelde over uw
kind naar de leerkracht toe en volgde aansluitend het zien gesprek, waarbij de sociale
emotionele ontwikkeling van uw kind besproken werd. Zo proberen we samen het onderwijs
zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wat uw kind nodig heeft als partners die samen het
beste voor uw kind willen. Voor de ouders met kinderen in groep 1,2,4,5,7 en 8 waren er
alleen de zien gesprekken. We kregen van verschillende ouders terug dat ze de combinatie
luister- en zien gesprekken op prijs stelden.
Het eerste cijferrapport zal donderdag 8 februari zijn en de tweede donderdag 28 juni. Wel
blijft u op de hoogte van behaalde toets cijfers, want die staan open in het ouderportaal.

Op de infoavond werd er met passie verteld over het kindgericht werken in de onderbouw.
De 10 ankers zijn te zien in de gang bij groep 1-2.
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Schoolkamp en schoolreisje
Jarenlang ging groep 6-7-8 jaarlijks op kamp. Groep 1-2 en groep 3-4-5 gingen op
schoolreisje. Vanaf dit jaar breken wij de traditie van jaarlijks op kamp gaan. Wij moeten
keuzes maken. Wij gaan voortaan een keer per drie jaar op kamp, zodat ieder kind wel een
keer op kamp gaat. Dit jaar gaan alle kinderen op schoolreisje. Dat betekent dat ook de
ouderbijdrage daarop aangepast zal worden. Het jaar dat de kinderen op schoolkamp gaat
zal de ouderbijdrage hiervoor in groep 6-7-8 € 45 zijn. Het jaar dat de kinderen op
schoolreisje gaan, zal de ouderbijdrage € 27, 50 zijn. Het schoolreisje in groep 1-2 kost €
12,50. Het schoolfonds voor alle kinderen is € 16,-. Eind oktober/begin november zult u de
brief aangaande de ouderbijdrage weer ontvangen.

Schoolfotograaf
Dit jaar zal de schoolfotograaf niet op school komen. Wij hebben besloten om, net als de
andere VPCO scholen, voortaan in het begin van het schooljaar de schoolfotograaf te laten
komen. Zo zijn de klassenfoto’s ook gelijk de actuele foto’s van dat schooljaar. Aangezien de
schoolfotograaf net afgelopen juni geweest is, zou het nu al te snel zijn aan het begin van
het schooljaar.
Wel zullen we dit jaar zelf zorgen voor een afscheidsfoto van groep 8 als schoolverlaters met
de leerkrachten.
De schoolfotograaf komt donderdag 30 augustus 2018 ‘s middags.

Zonnepanelen op het dak van de school
Woensdag 4 oktober werd het feestelijk startsein gegeven voor het plaatsen van 13
zonnepanelen op de school als start van de compensatiemaatregel van het Windmolenpark
De Krammer. Zonne-energie is duurzame energie en een deel van ons energieverbruik zal nu
door deze zonne-energie geleverd worden. Wethouder van Dis hield nog een toespraakje en
daarna kregen alle kinderen taart.
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Adoptiekind via Plan Nederland
Als school zorgen wij voor een ‘adoptiekind’ via Plan Nederland. Wij willen zo iets doen voor
anderen die minder kansen hebben dan wij in Nederland. Jarenlang was ons adoptiekind
Adama Coulibaly. Hij kan nu op eigen benen staan o.a. door onze hulp en daarom hebben
wij een nieuw adoptiekind toegewezen gekregen. Het is Walter-Oliveria Pop Pana uit
Guatemala. Elke maandagochtend kunnen kinderen wat geld in het busje op de viertafel
doen. Per jaar hebben wij € 300 nodig om Walter-Oliveria en zijn dorpsgemeenschap te
steunen. De laatste jaren halen wij dat bedrag niet meer bij elkaar. Wij bevelen daarom van
harte aan om ook een bijdrage te leveren op maandagochtend.
Een deel van de kerstcollecte zal ook bestemd zijn voor ons ‘adoptiekind’ Walter-Oliveria.
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)
15 oktober
16 t/m 20 oktober
24 oktober
30
09
09
15
16
20
21
05
21
22

oktober
oktober
oktober
november
november
nov., week van
november
december
december
dec t/m 5 jan.

Schoolkerkdienst in kerk Anna Jacobapolder
Herfstvakantie
Voorlichting NIO en VO scholen op de Regenboog voor groep 8 ouders.
19.00-20.30 uur.
Start tweede project van VierKeerWijzer
Nationaal schoolontbijt
kinderen bovenbouw gaan VO school bezoeken
Dankdag, de school is gesloten.
Kijkmoment project VierKeerWijzer 15.00-15.30 uur
Afname NIO groep 8
Leerlingenraad. Kinderen LR nemen eten en drinken mee.
Sinterklaas
Kerstviering ’s avonds
Kerstvakantie
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