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Nieuws uit CBS Het Kompas 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
We hebben de afgelopen periode drie Oekraïense kinderen mogen ontvangen op school. 
Dankbaar dat wij als een druppel mogen helpen en tegelijkertijd ons realiserend wat voor 
vreselijke dingen mensen elkaar aan kunnen en blijven doen.  
 
Verder: Wilt u via het ouderportaal de telefoonnummers en vooral de noodnummers nog 
eens controleren, zodat wij u kunnen bereiken als dat voor uw kind nodig is. 
 
Wij mogen onze hoop op de Heer blijven richten. Met alle kinderen mochten we de 
Paasviering houden. Het overweldigende verhaal van lijden en verlossing, zodat wij VRIJ 
mogen zijn. U heeft via de Parro app al mee kunnen kijken. 
 

Houd elkander vast, 
blus de geest niet uit, 
maak elkaar niet klein. 

Die ons maakte uit niets, 
laat niet varen 

het werk van Zijn handen. 
 

Van Hem is de toekomst, 
kome wat komt, 

licht dat niet dooft, 
liefde die blijft. 

 
Houd elkander vast, 

blus de geest niet uit, 
maak elkaar niet klein. 

Hoor een stem: 
‘Ik maak alle dingen nieuw, 

ik zal de tranen uit je ogen wissen 
En de dood zal niet meer zijn’. 

 
Van Hem is de toekomst, 

kome wat komt, 
licht dat niet dooft, 

liefde die blijft. 
 

Huub Oosterhuis 
 

Een fijn Paasweekend toegewenst namens het hele team. 
Met vriendelijke groet, 
Cokky Schults-van Goch 
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Zendingsgeld (sponsorkind Walter-Oliverio Pop Pana) 
 

Elke maandag is er gelegenheid om zendingsgeld mee te nemen. Hoe klein het bedrag ook 
is, het is waardevol om te delen in het goede dat wij hebben. Ook voor de kinderen is het 
fijn om het gevoel te hebben iets te kunnen doen voor anderen. Onze afdrage voor ons 
sponsorkind is €25 per maand en dat 12 x. Dus dat is €300 op jaarbasis. Dankzij een gulle 
gever in september zijn we aardig op weg. Maar u ziet dat in de overige maanden we het 
maandbedrag niet altijd halen. Het zou fijn zijn als we in juli het eindbedrag gehaald hebben 
met elkaar. Dank u wel. 
 
Opgehaald: 

September € 105,70 

Oktober € 10,10 

November € 17,05 

December € 29,70 

Januari € 21,70 

Februari €  8,50 

Maart € 12,95 

Totaal € 205,70 

 
We hebben van de tante van Walter-Oliverio een brief ontvangen. Zij bedankt ons voor het 
gestuurde cadeautje namens de kinderen, nl. een schrijfblok, een pen, een potlood, een 
liniaal en een gum. Ook met de brief en foto die hij ontvangen heeft, is hij blij. 
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Zelfverantwoordelijkheid en burgerschap 
 
Wij zijn als school al een aantal jaren bezig om de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 
voor het leren van de leerlingen te vergroten. Want… wij kunnen als volwassenen duwen, 
trekken, maar natuurlijk vooral coachen, begeleiden en motiveren, maar uiteindelijk zal uw 
kind ook zelf aan de slag moeten. Zelfverantwoordelijk zijn voor je eigen gedrag en keuzes. 
Daar word je natuurlijk in begeleid, stapje voor stapje meer zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid. Ook hierin mag je oefenen en leren. Dit valt onder de 
burgerschapsdoelen.  
 
Dit start al in groep 1-2 met het zelfstandig de jas aan- en uittrekken, zelf de tas 
dragen en de beker en het pauzehapje zelfstandig wegzetten en zelf de spullen die je 
gebruikt opruimen. In de klas wordt dit doorgezet door het leren via de tien ankers waarbij 
we steeds meer kijken wie het kind echt is en hoe zijn/haar ontwikkeling loopt. Hierbij 
sluiten we het onderwijs aan via de leerlijnen die door de leerkracht gekend worden.  
 
In groep 1 t/m 8 werken we voor wereldoriëntatie met VierKeerWijzer in 
projecten. Ook hier is veel keuze mogelijk in het leren en veel zelfverantwoordelijkheid voor 
het behalen van de doelen. Natuurlijk gebeurt dit met ondersteuning en coaching van de 
leerkracht.  
 
Dit schooljaar hebben we ons volop ingezet op de Ankers ‘Vraag het de kinderen’ 
en ‘Het competente kind’. In de aanpak en volgorde van het maken van bepaalde taken 
komt er steeds meer keuze in de tijd. Dit is terug te vinden in het planbord in groep 1-2 en 
de werkplannen in groep 3 t/m 8.  
 
In de leerlingenraad, waar kinderen democratische voor gekozen worden, bespreken we 
zaken die de hele school aangaan. Leerlingen kunnen via de leerlingenraaddoos zelf ook 
bespreekpunten aandragen. 
 
Voor het omgaan met elkaar houden we klassenvergaderingen, stellen we school- 
en klassenregels op: Wat voor school en klas willen we zijn om het fijn te hebben met 
elkaar? In de leerlingenraad komen deze onderwerpen ook terug. We willen het fijn hebben 
en we willen goed kunnen werken en leren. We zijn samen verantwoordelijk voor een fijne 
sfeer en omgang met elkaar. 

Gangburgemeesters  
Dit jaar zijn we op school begonnen met het gedrag in de hal waar je zelfstandig aan het 
werk bent. We zijn in overleg met de leerlingen in groep 3 t/m 8 begonnen met 
gangburgemeesters. Dit zijn de leerlingen van groep 8. Zij bewaren de rust op de gang.  We 
hebben dit met de kinderen besproken en het is onderdeel van zelfverantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid die we met elkaar voorstaan om het leren te bevorderen. Dit doen we, omdat 
de gang een stiltegebied is. Kinderen die even extra rust nodig hebben, kunnen hier in stilte 
werken. Op de gang mag dus met een fluisterstem gesproken worden, en we rennen er 
niet.  

http://www.cbshetkompas-ajp.nl/
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De gangburgemeesters helpen om de rust te bewaren, en spreken vriendelijk aan op gedrag 
wat daarbij hoort. Zo breiden we verantwoordelijkheid uit. Als een leerling toch regelmatig 
gewaarschuwd wordt, volgt (uiteraard altijd in overleg met de leerkracht, zodat er geen 
sprake kan zijn van vriendjespolitiek) een gele (en uiteindelijk een rode) kaart. Na elke 
vakantie vervallen de kaarten en beginnen we met een schone lei.   

Een kaart betekent een gesprekje met de leerkracht, en een moment om te bedenken wat er 
en waarom het fout ging. En natuurlijk het belangrijkste: het gesprek hoe het beter kan en 
wat de leerling daar zelf aan kan doen. 

Er wordt op school en in de klassen veel gesproken met kinderen en er worden feedback 
gesprekken gehouden. Door proberen en oefenen leer je steeds wat meer!  
 

Overblijven 
 
Overblijven: Aan het begin van het schooljaar en als een leerling ingeschreven wordt, 
ontvangt u de gedragsregels die (ook) tijdens het overblijven gelden.  
Gelukkig gaat het meestal goed. De overblijfkinderen eten eerst in de klas bij de leerkracht. 
Daarna gaan zijn buiten spelen o.l.v. een overblijfouder. Soms lukt het een kind niet om zich 
aan de omgangsregels te houden. Dan geldt dat bij driemaal wangedrag ouders op de 
hoogte worden gesteld. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Spreekt u daarom regelmatig 
met uw kind door dat we luisteren naar en spelen met elkaar ook in de vrije momenten.  
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Voorlopig vakantierooster schooljaar 2022-2023 
  

Het voorlopige vakantierooster is goedgekeurd door de  GMR. De data van de studiedagen 
zijn nog niet allemaal bekend. Die volgen later. 
 
Let op: Dit weekend kwam in het nieuws dat de regering mogelijk in het nieuwe schooljaar 
de kerstvakantie met een week wil verlengen en de zomervakantie met een week wil 
verkorten. Zij geven dit pas definitief door in juni/juli van dit schooljaar. Deze vakanties zijn 
dus nog onder voorbehoud. Zeker in de eerste of laatste week van de zomervakantie 2023 
nog even niets vastzetten tot we meer weten. 
 

Vakantierooster 2022-2023  

Herfst 24-10 t/m 28-10 

Dankdag 16-11 

Studiemiddag (school tot 12 uur)  

Kerst  23-12 t/m 06-01 

Studiedag  

Biddag (valt in de voorjaarsvakantie) 22-02 

Voorjaar  20-02 t/m 24-02 

Studiedag VPCO breed  

Goede Vrijdag en Pasen 07-04 t/m 10-04 

Meivakantie incl. Koningsdag, 4 en 5 mei 24-04 t/m 05-05 

Hemelvaartsvakantie 18-05 t/m 19-05 

Pinksteren 29-05 

Studiemiddag (school tot 12.00 uur)  

Studiedag 14-07 

Zomer 17-07 t/m 25-08 

 
 

Coronamaatregelen 

Nu de maatregelen omtrent corona zo goed als verdwenen zijn, telt nog het volgende: 

Groep 1-2 

• De ouders van de kinderen van groep 1-2 mogen meelopen naar de klas vanaf 08.20 

en 13.10 uur. De lessen beginnen om 08.30 uur en 13.15 uur. 

• Wilt u mede opletten dat als u weggaat het hek dichtgedaan wordt. Het hek mag niet 

op slot vanwege veiligheidsmaatregelen, maar kan wel dichtgedaan worden. 

• De juf brengt om 12.00 uur en 15.15 uur de kinderen naar het hek. 

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


 
www.cbshetkompas-ajp.nl    nr. 7: maart-april 2022 
 

Nieuwsbrief maart 2022 CBS Het Kompas 

Besmetting corona 

• Kinderen blijven thuis als zij positief getest zijn op het coronavirus, ziek zijn of 
klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. De quarantaine tijd is nog 
steeds vijf dagen.  

Zelftesten 

• Het dringende advies blijft om een zelftest te doen bij klachten. Zelftesten voor 
leerlingen zijn op school verkrijgbaar. 

Belangrijke data  
 
15 t/m 18 april Paasweekend 
20 en 21 april  Eindtoets groep 8 
22 april  Koningsspelen 13.30 uur uit. 
25 april t/m 06 mei Meivakantie inclusief Koningsdag, 4 mei herdenking en 5 mei viering. 
26 en 27 mei  Hemelvaartvakantie 
30 en 31 mei  Schoolkamp groep 6 t/m 8 
06 juni   Pinksteren 
07 juni   Schoolreisje groep 3-4-5 
09 juni   13.00 Kampement WO II op de Oesterdam groep 6-7-8 
10 juni   Tentoonstelling schoolbreed project Ridders en Kastelen 
13 juni   Leerlingenraad 
14 juni   Schoolreisje groep 1-2 
07 juli   Studiemiddag. Tot 12.00 uur school. 
Week van 11 juli Rapportgesprekken 
21 juli   Laatste schooldag 13.30 uur uit 
22 juli   Studiedag 
25 juli t/m 02 sept. Zomervakantie 
 

Foto’s  
          

Voorschoolse en vroegschoolse activiteit (TumTum, ’t Molentje en alle groep 1-2 kinderen 
van de drie basisscholen): Het lentepad. 
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