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Nieuws uit CBS Het Kompas
Beste ouder(s), verzorger(s),
We hebben de tentoonstelling van het project Ridders en Kastelen achter de rug. Wat fijn
dat er zoveel belangstelling was en wat fijn dat we zoveel mensen mochten begroeten in de
school. Wat hebben de kinderen weer veel geleerd over deze periode. Ook hebben ze mooie
voorwerpen gemaakt. Het project startte met de opening door een heuse ‘jonkvrouw’ en een
heraut met als hoogtepunten het leren boogschieten en de boerenmaaltijd. Maar het mooiste
was het samenzijn met u, kijkend naar het werk van uw kinderen. We zijn dankbaar voor de
hulp die we kregen van de oudercontactpersonen; zonder hen was dit niet gelukt.
Het bezoek van de bovenbouw aan het kampement in Tholen was indrukwekkend, net als de
rondgang door de dorpen van de voertuigen.
De kinderen van groep 6-7-8 hadden een geslaagd schoolkamp, de kinderen van
groep 1 t/m 5 een fijn schoolreisje. Wat fijn dat we dit weer allemaal mogen doen!
We bereiden ons voor op het afronden van het schooljaar met de rapportgesprekken in de
week van 11 juli, de musical van de bovenbouw en het afscheid van groep 8 op maandag 18
juli en dat eindigt met de juffendag op donderdag 21 juli. De school gaat om 13.30 uur uit.
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch
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Personeel
Juf Hiddeke is ons team komen versterken. Zij stelt zich voor:
Beste ouder(s), verzorger(s),
Graag wil ik mij nog even voorstellen, ik ben Hiddeke van Beek en werk sinds kort vijf
ochtenden op Het Kompas.
Voordat ik bij de VPCO Tholen ben komen werken, ben ik 25 jaar in de kinderopvang
werkzaam geweest. Onlangs heb ik bewust de keuze gemaakt om het onderwijs in te gaan
en voor de VPCO Tholen te gaan werken, een keuze waar ik geen moment spijt van heb
gehad. Ik geniet van de ondersteuning die ik de kinderen en de juffen mag geven.
Samen met mijn partner, dochter van 17 en zoon van 14 woon ik in Tholen. In mijn vrije tijd
ben ik graag op pad met onze jonge Friese Stabij die nog veel wil en kan leren. Daarnaast
fiets, wandel, sup, en vaar ik graag in onze Canadese kano.
Sinds 2014 ben ik actief binnen de Roparun. Ik begeleid als fietser de loper gedurende de
Roparun, een non-stop estafette loop van ca 525 km. Daarnaast ben ik bestuurslid van ons
team en zit in meerdere werkgroepen voor acties gedurende het jaar. Dit jaar was het voor
mij een bijzondere editie, mijn dochter ging dit jaar ook mee als fietser.
Graag tot ziens,
Hiddeke van Beek
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ouderhulp nodig
Oudercontactpersonen: Martine, moeder van Janneke en Daniëlle, de moeder van Hugo
hebben zich opgegeven als oudercontactpersoon naast Jessica, moeder van Vivièn. Er is nog
ruimte voor een extra ouder.
We weten van een aantal mensen dat wij ze mogen vragen als er meer hulp nodig is dan de
oudercontactpersonen. Dank u wel daarvoor. Door wisselende diensten kunnen zij geen vast
contact worden.

Overblijven
Kinderen die overblijven eten in hun eigen lokaal bij hun eigen juf met de regels van die juf
en van de school. De overblijfouder neemt het aantal kinderen op dat overblijft en verzorgt
de administratie van die dag. Elke maand worden inkomsten en uitgaven i.s.m. de
overblijfcoördinator en de directeur verwerkt en krijgen de overblijfouders, de coördinator en
de school hun bijdrage. Om 12.30 gaan de kinderen buiten spelen onder begeleiding van de
overblijfouder en juf Hiddeke. Bij slecht weer spelen de kinderen binnen in de hal.
Wij werken dit jaar met een goed op elkaar in gewerkte groep ouders: Pamela, tevens de
coördinator, Martine en Heleen. Ook volgend jaar blijft deze fijne groep samenwerken als
overblijfouders.

MR nieuws
In de MR zitten twee ouders en twee teamleden als afgevaardigden van hun achterban.
Beleidsplannen of voorgenomen veranderingen worden voorgelegd aan de GMR als die voor
alle scholen van VPCO gelden of aan de MR als die alleen onze school aangaan. Soms is er
adviesrecht, soms is er instemmingsrecht.
Besproken punten op de vergadering van 16 juni:
-Verkiezingen: Zowel Gert-Jan de Jager als Miranda Wisse zijn aftredend. Beiden stellen zich
weer verkiesbaar. U ontvangt een uitnodiging om u als kandidaat aan te melden, zodat er
verkiezingen gehouden kunnen worden.
- Voor de lessen seksuele vorming bestellen wij de nieuwe versie van de methode
‘Wonderlijk gemaakt’. De MR heeft een positief advies gegeven.
- Er is een nieuw document ‘ouderbetrokkenheid’ 3.0. opgesteld.
De ouders hebben instemming gegeven met de inhoud van dit document.

Er heerst in de samenwerking met ouders een klimaat van gelijkwaardigheid en openheid
met als gemeenschappelijk doel de optimale ontwikkeling van de leerling. In deze
samenwerking wordt de leerling zoveel mogelijk betrokken. Ouders, leerlingen en
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leerkrachten, medewerkers handelen proactief. Verwachtingen worden van beide kanten
afgestemd. De ouders en de school informeren elkaar op transparante wijze over de
ontwikkelingen van hun kind. Daarnaast informeert de school op transparante wijze de
ontwikkelingen, doelstellingen en resultaten van de school.
In de bijlage vindt u het volledige document.
- Ons sponsorkind Walter-Oliverio Pop Pana is 18 jaar geworden. Vanaf volgend schooljaar
zullen wij op een andere manier het zendingsgeld gaan besteden. We zullen elk jaar sparen
voor een aantal doelen. Aangezien wij als school dit jaar meedoen met de actie
schoenendoos (wij doen dit om en om met de kerk in AJP) zal de verzendkosten het eerste
project worden. De kinderen van de leerlingenraad mogen meehelpen om de andere
projecten te kiezen. We hopen zo de meelevendheid met het sparen te vergroten. De MR
heeft hiermee ingestemd.
- MR vraagt een globaal inkomsten/uitgaven overzicht van schoolfonds, schoolreisje en
schoolkamp.
-De volgende MR vergadering is 22 september 2022.

Belangrijke data
23 juni
07 juli
Week van 11 juli
14 juli
21 juli
22 juli
25 juli t/m 02 sept.
05 september
19 september
Week van 19 sept.

GMR vergadering
Studiemiddag. Tot 12.00 uur school.
Rapportgesprekken
Musical bovenbouw
Juffendag: Laatste schooldag 13.30 uur uit
Studiedag
Zomervakantie
Eerste schooldag
Schoolfotograaf
Informatiemoment in de klas (juiste datum volgt nog. Als het een
avond wordt, is het 22 september)
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Foto’s
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