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Nieuws uit CBS Het Kompas
Het jaar 2020 is alweer in de tweede maand. De CITO toetsen, rapportbesprekingen, VO
adviezen zijn deze periode geweest. Na een periode van rust, de kerstvakantie, volgt een
periode waarin gekeken wordt waar de (individuele) ontwikkeling op dit moment staat. Niet
alleen parate kennis of een IQ bepaalt wat goed bij een kind past. Steeds meer wordt de
sociaal-emotionele ontwikkeling, vaardigheden, persoonskenmerken en onderwijsbehoeften
meegenomen in een advies. En…dat is een goede zaak: een kind is meer dan een cijfer.
Verder is het een momentopname: hoe en waar staat uw kind nu. Dat kan zomaar over een
paar maanden anders zijn. Gelukkig leven we in een land waar een kind de kans krijgt om te
groeien. We hebben in Nederland een schoolsysteem waar een kind linksom of rechtsom,
zijn eigen, passende doelen kan behalen. Soms gaat dat sneller, soms is een pas op de
plaats nodig en soms gaat het heel geleidelijk. Door in gesprek te blijven met elkaar kunnen
we het kind een duwtje in de goede richting geven.
Voor straks een fijne voorjaarsvakantie toegewenst.
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch

Inspectiebezoek
In januari kregen we het bericht dat we zeer binnenkort een bezoek gaan krijgen op onze
school van de schoolinspectie. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid eind maart plaatsvinden.
De schoolinspectie zal gesprekken met het bestuur en geledingen binnen de school voeren
en alle vier de scholen van de vereniging bezoeken en onderzoeken. De schoolinspectie
bekijkt ook de officiële documenten en bestudeert de resultaten die we bereiken met de
kinderen. Na het bezoek zal een rapport opgesteld worden met de bevindingen.

De verwondering in ere houden!
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Overblijven
Het eerste halfuur (a) zit er naast de vaste overblijfhulp een leerkracht bij het eten. Het
tweede halfuur (b) helpt er een onderwijsassistent, behalve op vrijdag. In geval van
verhindering staat er een reserve overblijfouder. Soms wordt er geruild, maar in de komende
weken blijft het basisschema als volgt:
Maandag: Heleen en a. Cokky of Helma b. Martin
Dinsdag: Pamela en a. Annemieke b. Kim
Donderdag: Daniëlle en a. Cokky of Adrianne b. Martin
Vrijdag: Heidi en Martine en a. Marian of Janneke.
Verder is Franca reserve.
We zijn ons daarnaast aan het oriënteren op andere mogelijkheden van tussenschoolse
opvang. U begrijpt dat de inzet van teamleden een extra belasting is. Het eerste gesprek is
inmiddels geweest. Het blijkt dat de kosten dan zeer verhoogd moeten gaan worden per
keer nl. tussen €3,50 en €5. Aangezien onze ouders vanwege de afstand naar de school
afhankelijk zijn van het overblijven vinden we dit voor nu een te dure optie.
De schoolregels gelden ook tijdens het overblijven. Ook bij buiten spelen verwachten we dat
de kinderen spelen met elkaar en als er toch iets opdoet dat zij niet onderling kunnen
oplossen, hulp zoekt bij een volwassene en geen eigen rechter spelen.
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Leesactiviteiten
Lezen maakt je wereld groter! In januari startte onze leesconsulent Alyssa Poots een
leesproject in iedere groep.
In groep 1-2 werd meegedaan met de nationale voorleesdagen. Het prentenboek
‘Moppereend’ stond centraal. Allerlei activiteiten werden rondom dit prentenboek
georganiseerd. Zo kwam o.a. een echte eendenkooiker, Annet de Ruijter, met haar
kooikerhondje op bezoek.

Nieuwsbrief januari-februari 2020 CBS Het Kompas

www.cbshetkompas-ajp.nl

januari-februari 2020

Bijzondere activiteiten en data
(In blauw staan de wijzigingen of nieuwe data t.o.v. de vorige nieuwsbrief)
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MR vergadering
Voorjaarsvakantie
Leerlingenraad, lln eten in de personeelskamer
Paasviering ’s middags
Paasweekend
Vakantie met Koningsdag, 4 mei herdenkingen 5 mei
viering.
Hemelvaartvakantie
Studiedag, vrijdag de hele dag
Pinksteren
Schoolreisje groep 3-4-5
Kamp groep 6-7-8
Studiedag, donderdag de hele dag
Studiemorgen, vrijdagmorgen begin zomervakantie 2020

Project reptielen groep 3-4-5
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Vier basisregels
Wij werken op onze school met vier basisregels. Regels zijn nodig om een fijne en veilige
sfeer te hebben binnen de school. Vanuit veiligheid kan er geleerd worden. Alle andere
regels zijn terug te herleiden naar deze basisregels. Wij verwachten van ieder teamlid, van
iedere leerling én van iedere ouder zich aan deze regels houden.

1. We zijn lief, aardig en beleefd tegen jong en oud!
2. We gaan voorzichtig, veilig en zorgzaam om met alle materialen. En ruimen deze
ook weer netjes op!
3. De school is binnen een wandelgebied. Bij buiten spelen hoeft dat niet!
4. Ruzies lossen we pratend op. Komen we er niet uit, dan gaan we naar de juf of
meester.

Samenwerken
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Lidmaatschap VPCO Tholen e.o.

Betreft: aanmeldingsformulier lidmaatschap/begunstiging VPCO Tholen e.o.

Geachte ouder, verzorger,
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. Daarom is het
belangrijk dat ook u lid wordt van de Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs te
Tholen en omstreken.
Algemeen

De Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs te Tholen en omstreken beheert 4
scholen voor basisonderwijs t.w.
• School met de Bijbel De Ark te Oud-Vossemeer
• Christelijke Basisschool Het Kompas te Anna Jacobapolder
• Jenaplan Leef- Werkgemeenschap School met de Bijbel te Poortvliet
• Christelijk Nationale School De Regenboog te Tholen.
Op de scholen zitten ca. 450 leerlingen. Er werken ca. 50 personeelsleden.
Elke school wordt geleid door een directeur. Deze directeuren worden aangestuurd door een
algemeen directeur. De algemeen directeur is de opdrachtnemer van het Algemeen Bestuur
dat uit en door de leden van VPCO Tholen e.o. wordt gekozen.

Grondslag
De vereniging heeft tot grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord en beoogt zich in al haar
arbeid te laten leiden door de verzoenende en levenwekkende kracht van het Evangelie van
Jezus Christus, geopenbaard in de Heilige Schrift.
Doel

De vereniging stelt zich ten doel het oprichten en instandhouden van scholen voor
protestants-christelijk onderwijs te Tholen en omstreken.
Lid van VPCO Tholen e.o.

U wordt van harte uitgenodigd om lid te worden van onze vereniging. Het lidmaatschap is
persoonlijk. Middels onderstaande antwoordstrook of via de website kunt u zich aanmelden.
Het bestuur beslist na ontvangst van uw aanmelding op de eerstkomende
bestuursvergadering over de toelating. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.
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Begunstiger van VPCO Tholen e.o.

Kunt u niet aan de gestelde levensbeschouwelijke voorwaarden om lid te worden voldoen,
maar draagt u onze vereniging wel een warm hart toe, dan kunt u begunstiger worden voor
een bedrag dat gelijk is aan de contributie voor leden.

(antwoordstrook opsturen naar: VPCO Tholen e.o., Postbus 29, 4690 AA Tholen of
aanmelden via de website www.vpcotholen.nl )

Lid van VPCO Tholen e.o.

Ondergetekende verklaart dat hij/zij
• Een protestants-christelijke levensovertuiging heeft en meelevend lid is van een van
de protestants-christelijke kerken of geloofsgemeenschappen en
• Instemming kan betuigen met de hierboven vermelde grondslag en
• Bereid is de contributie (minimaal € 7,00 per jaar) te betalen.
Mevr. / Dhr. : ………………………………………........ Voorletters : ……………
Adres :………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats : ………………………………………………………….
Geboortedatum : ……………………
Datum : …………………….. Handtekening: ……………………………………

Begunstiger van VPCO Tholen e.o.

Ondergetekende draagt VPCO Tholen e.o. een warm hart toe en is bereid de
begunstigingsbijdrage (minimaal € 7,00 per jaar) te betalen
Mevr. / Dhr. : ………………………………………........ Voorletters : ……………
Adres :………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats : ………………………………………………………….
Geboortedatum : ……………………
Datum : …………………….. Handtekening: ……………………………………
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