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Nieuws uit CBS Het Kompas
De kop is eraf! We zijn al weer volop bezig alsof we nooit vakantie hebben gehad.
Maar… voor degene die deze toch wel missen: Deze week van 15 oktober zijn we weer een
weekje vrij. Let op: zondag 21 oktober is de schoolkerkdienst in de kerk van AJP. Komt u
ook? Het is fijn als er veel kinderen van school aanwezig zijn met hun (groot)ouders.
In de afgelopen periode zijn er ook diverse folders
uitgedeeld. Wij helpen alleen verspreiden.
Verantwoordelijkheid wat u ermee doet, ligt bij u.
We willen wel aandacht schenken aan ‘Sjors sportief’.
De tekening van Luna staat op de voorkant. In deze
folder staan allerlei sportieve activiteiten waar de
kinderen gratis aan kunnen deelnemen. U moet zich wel
aanmelden voor de activiteiten.
Ook zijn er na schooltijd een paar data sport en spel
activiteiten voor groep 3 t/m 8 kinderen.
Samen bewegen met elkaar is gezond en leuk.
We hopen dat er genoeg kinderen blijven meedoen,
zodat deze activiteit niet door de gemeente straks
wegbezuinigd wordt.
Veel sportief plezier toegewenst.
Na de vakantie horen we graag de belevenissen van
Jasper en Isabelle. De koning en de koningin komen op
bezoek in Het Veerhuis op 16 oktober!
Wij doen weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt: donderdag 9 november ontbijten we
met elkaar op school!

Walter Oliverio
Door ons “adoptiekind” Walter-Oliveria Pop Pana uit Guatemala te steunen via Plan
Nederland leren we kinderen inzien dat het elders in de wereld anders kan zijn en dat wij
werkelijk kunnen helpen. Elke maandag kunnen kinderen in het busje op de viertafel wat
geld stoppen. Per maand hebben we € 25 nodig. We merken dat maar een paar kinderen
meedoen. Daarom breng ik het nog een keer onder de aandacht. De bijdrage mag klein zijn,
maar wij denken dat het goed is om samen als school de wereld een stukje beter te maken.
Doet u ook mee?
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VierKeerWijzer
U hebt al in de klassen kunnen zien dat we weer aan de slag gegaan zijn met verschillende
projecten. Vanaf groep 5 wordt nu geschiedenis én vanaf dit schooljaar aardrijkskunde
projectmatig aangeboden. De kinderen zijn zeer betrokken bij hun eigen
onderwijsontwikkeling want werken volgens deze methode geeft boeiend onderwijs!
Ook in groep 1 t/m 4 worden via projecten wereld oriënterende onderwerpen aangeboden.
Zo weet de middenbouw nu alles over de tandarts en gezondheid.

Geschiedenis bb

bijen ob

Gezondheid mb
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Aardrijkskunde bb

Verkeersveiligheid
Wij zijn een paar keer door buurtgenoten erop gewezen dat er toch wel erg hard gereden
wordt in de polder en m.n. rondom de school. Laten we samen Anna Jacobapolder veilig
houden voor iedereen, maar met name voor onze kinderen. 30 km per uur is de norm!!
Helpt u mee?

Telefoon
Wij horen regelmatig dat wij de telefoon niet zouden opnemen. Maar…. meestal zijn wij al in
gesprek! Door het interne VPCO telefoonsysteem, geeft de telefoon geen in gesprektoon aan,
waardoor u kunt denken dat wij niet opnemen.
Probeert u het later dus nog een keer.

Kleding
Wij weten dat bepaalde tv. programma’s en/of computerspelletjes heel populair zijn en dat
daar ook op kleding afbeeldingen van zijn te vinden. Meestal heel onschuldig, maar sommige
afbeeldingen lijken onschuldig maar laten gewelddadige uitingen zien met wapens. Wij
hebben dit in het team besproken en zien dit liever niet op school. Ook doodshoofden e.d.
passen niet bij onze identiteit.
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Tuin – overblijfouders of -grootouders
Oproep: We hebben een overblijfhulp voor de vrijdag nodig.
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?

Nieuws uit de leerlingenraad
De verkiezingen voor de leerlingenraad zijn geweest en de volgende leerlingen zijn gekozen:
Lieke, Lotte en Balder.
Tijdens de eerste vergadering hebben we doorgesproken wat de kinderen op hun
verkiezingsposters hadden geschreven.
Een van de onderwerpen die ieders aandacht heeft is ‘pesten’.
Ieder vindt dat pesten niet mag en niet leuk is en toch gebeurt het. We weten heel goed dat
we niet willen dat een ander plaagt of pest en toch gebeurt het dat kinderen zelf prikkelbaar
zijn of onverdraagzaam, zelf pesten of een ander iets niet gunnen.
Vaak begint het met niet aan de regels houden, waarmee grenzen overgegaan worden.
Er ontstond een fijn gesprek en Lieke had zelfs tips opgezocht.
Het onderwerp zal in ieder geval op de agenda van de leerlingenraad blijven staan.
Gelukkig kwamen we wel tot de conclusie dat het meestal goed gaat en fijn is op school.
Het verslag van de leerlingenraad wordt altijd ook in de groep besproken en zal ook in de
bijlage te vinden zijn.

Personeel
Juf Colinda werkt in de klas op vrijdag. We hebben afgesproken dat u alle drie de juffen via
mail benadert als u een vraag of opmerking heeft. Een van de juffen zal dan reageren en zo
is ieder gelijk op de hoogte (zie mail naar middenbouwouders).
Juf Ankie is in het buitenberghok van de kleuters gestruikeld en achterover op een kar
gevallen. Zij heeft drie gebroken ribben: hier staan acht weken rusttijd voor.
We hopen dat zij voorspoedig zal herstellen. U heeft via de mail het adres van juf Ankie
gekregen, zodat u eventueel een kaartje kan sturen. De eerste donderdag en vrijdag na de
vakantie zal in ieder geval juf Annet vervangen.
Juf Jeanet gaat verhuizen en zal daarom 22 en 23 oktober vervangen worden door juf
Estella. We wensen juf Jeanet een goede tijd in haar nieuwe huis!
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Nieuwe leerlingen
Na de herfstvakantie start Nienke Versteeg. Zij is aan het inlopen. Nienke wordt 4 november
4 jaar. Welkom… en we hopen dat je een fijne tijd bij ons op school zult hebben.
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)
15
21
25
01
09
12
21
26
30
13
20
21

t/m 19 oktober
oktober
oktober
november
november
november
november
november
november
november
december
december t/m 4 januari

Herfstvakantie.
Schoolkerkdienst 10.00 in kerk AJP
15.30 sport en spel activiteit plein Kompas
Juf Marja afwezig en wordt vervangen door juf Estella
Nationaal schoolontbijt: kinderen ontbijten op school!
Voorlichting voor ouders groep 7-8 over NIO en VO
Dankdag (school gesloten)
Leerlingenraad (LR kinderen eten op school).
Sinterklaasviering op school
Juf Marja afwezig en wordt vervangen door juf Estella.
’s Avonds kerstviering in de kerk van AJP
Kerstvakantie

Kleitegels maken voor schoolkerkdienst 21 oktober
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Originele verjaardagskalender mb
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