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Bijdrage vanuit het bestuur 
 

Beste ouders, 
 
Deze week werden we overrompeld door een onverwacht besluit: de schooldeuren eerder 
dicht en in ieder geval twee weken afstandsonderwijs na de kerstvakantie. Maar Covid eist 
niet alleen in het onderwijs zijn tol. Iedereen wordt hierdoor geraakt. Winkels dicht, afstand 
houden, niet op bezoek. Je zou er moedeloos van worden. En dan juist in deze donkere 
periode wordt het Kerst.  
 
Als het kerstfeest voor ons alleen maar zou draaien om gezelligheid en lekker eten, dan 
wordt kerst 2020 waarschijnlijk een stuk somberder dan we hadden gehoopt. En natuurlijk is 
er niets mis met genieten van de mooie en fijne dingen van het leven. Maar als dat het enige 
zou zijn wat ons op de been houdt, dan doen we het Kerstfeest tekort. Op onze scholen 
mochten we juist in deze donkere dagen het goede bericht laten klinken dat het duister 
uiteindelijk níet overwint: het Licht heeft het eerste en het laatste woord. En dat geeft 
perspectief en uitzicht!  
 
Zoals de band Sela in hun lied ‘Een toekomst vol van hoop’ treffend zegt: 
 

“In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.” 

 
Zijn de zorgen dan opeens voorbij? Nee. Maar we hebben uitzicht op een hoopvolle 
toekomst. En die hoop wens ik u en uw dierbaren van harte toe. 
 
Goede kerstdagen gewenst! 
 
Maarten van der Kooij 
College van Bestuur VPCO Tholen 
  

 
 

 

 
 

http://www.cbshetkompas-ajp.nl/
https://youtu.be/0czjb1Wze20
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Nieuws uit CBS Het Kompas  
 

Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
We begonnen de laatste schoolweek met een geboorte: Brent en zijn ouders hebben een 
broertje en zoontje mogen ontvangen: Tommy. Van harte gefeliciteerd. 
 
En toen veranderde maandag ineens alles met het nieuws van de schoolsluiting! Iedereen 
schakelde snel om: leerkrachten, kinderen en u als ouders. En dit ging goed. 
Informatiebrieven zijn de deur uitgegaan, spullen werden bij elkaar gezocht en uitgedeeld, 
de kerstviering werd aangepast en naar voren gehaald en de school werd weer kerstvrij 
gemaakt.  
De tweede helft van de week hebben we als team bij elkaar gezeten om afspraken te maken 
en bent u geïnformeerd hoe de lessen vanaf 4 januari gaan verlopen. 
Het vraagt van iedereen veerkracht, maar het gaat ons weer lukken! We zijn er weer klaar 
voor. Daar wil ik iedereen voor bedanken.  
Dit schooljaar hebben we ook u als ouders willen bedanken voor dit rare coronajaar waar 
veel van u gevraagd werd en, de realiteit haalde ons al in, nu ook weer gaat worden i.v.m. 
het thuisonderwijs. Voor elk gezin was er daarom een lekkere cake als bedankje voor ieders 
hulp en inzet. 
 

         
 
Het was heel fijn dat we aangepast toch de kerstviering naar voren konden halen. Het was 
een mooie, fijne afsluiting met elkaar.  
 
Het team wenst u een fijne vakantie toe, gezegende kerstdagen en een gezond 2021! 
 
Met vriendelijke groet, 
Cokky Schults-van Goch 
 

http://www.cbshetkompas-ajp.nl/


 
www.cbshetkompas-ajp.nl    december nr 7 2020 
 

Nieuwsbrief december 2020 CBS Het Kompas 

 
 
 

Nieuws vanuit de stuurgroep onderzoek fusie  
 

In de bijlage vindt u een nieuwsbrief vanuit de besturen van VPCO, RADAR en Op Dreef met 
de stand van zaken aangaande onderzoek naar de mogelijkheden van een eventuele 
besturenfusie. Dit proces gebeurt heel secuur. Elke keer worden de Raad van Toezicht, de 
GMR, de teams en u als ouders geïnformeerd en gevraagd om een volgende stap te mogen 
nemen. In deze fase gaat de toestemming van ouders voor een verdere stap via de GMR van 
de verschillende besturen. Er zijn ook verschillende werkgroepen ingesteld die advies geven 
aan de stuurgroep. U leest er meer over in de bijlage. 
 
 

Belangrijke data  
 

16 dec. t/m 1 jan.  Kerstvakantie 
04 januari   start thuisonderwijs (zoals nu bekend tot 18 januari 
8 januari   MR = vervalt 
februari   CITO in groep 3 t/m 8 
12 januari   Cultuuractiviteit groep 1-2 en groep 3-4-5 vervalt 
Week van 22 februari  Rapportgesprekken  (let op, zijn dus verzet)  
15 febr. t/m 19 febr.   Voorjaarsvakantie 
24 februari   Biddag, school gesloten. 
15 maart   Leerlingenraad. De LR eet in de personeelskamer. 
01 april   Paasviering op school met de kinderen 
02 april t/m 05 april  Paasweekend 
 
 

Kerst(viering) op school 
 

            

http://www.cbshetkompas-ajp.nl/
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