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Nieuws uit CBS Het Kompas 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Zomervakantie. We zien elkaar een aantal weken niet op school. 
De laatste weken waren vol met toetsen, gesprekken, opruimen, afscheid. 
Groep 8 (Annelien, Sylvia en  Jasper) gaan naar het VO, Imani gaat naar Middelharnis naar 
De Ark, groep 5 gaat naar de bovenbouw, groep 2 gaat naar groep 3. Dasha en Nika gaan 
naar de VO taalklas. Allemaal veranderingen, maar ook nodig en goed om verder te gaan.  
We hebben in deze laatste week wat weer betreft grote extremen meegemaakt. We puften 
dinsdag weg met 39 graden en de laatste schooldag op donderdag verregende met 19 
graden. En dat alles binnen twee dagen. Maar.. wat was het leuk. Gelukkig stelde ieder zich 
flexibel op. Gingen we toch nog naar de boomgaard en ook op school smaakten de 
pannenkoeken goed. Opruimen en afsluiten hoort bij het einde van een schooljaar. 
 
Het team wenst ieder een fijne zomervakantie toe. Even een stapje terug. We zien elkaar 
weer op maandag 5 september. Tot dan. 
 
Met vriendelijke groet, 
Cokky Schults-van Goch 
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Personeel  
  

Aankomend jaar werken we met dezelfde fijne mensen verder. Daar zijn we dankbaar voor. 
We werken in drie groepen. Maar… u ziet aan het leerlingenaantal dat we nieuwe kleuters 
nodig hebben. Praat in uw vrienden- en kennissengroep positief over de school.  
Ik hoor vaak op het dorp: “Stond de school maar in St. Philipsland”.  Maar daar staat hij niet. 
Hij staat in Anna Jacobapolder. Maar vijf km verderop. En vanaf de nieuwbouw zelfs nog 
minder. Een goede christelijke school met aandacht voor uw kind. Zeker als je met een 
groepje bent, zijn er toch vriendjes en vriendinnetjes op het dorp. 
 
Groep Naam  2022-2023 lln dagen 

1-2 Janneke Hordijk  5 Ma, di, do, vr 

3-4-5 

 

Helma v.d. Slikke 10 Ma, di 

Marian Melis  Wo, do, vr 

6-7-8 Annemieke v. Veen 17 Ma, di ,do, vr 

Janneke Bloemhof  Wo + deel maandag 

IB-ICT Adrianne Neele   do 

OOP Hiddeke van Beek 
onderwijsassistent 

 Ma, di, wo, do, vr 

OOP Suze de Jong 
schoolschoonmaakster 

  
 

Dir. Cokky Schults-van 
Goch 

 Ma, do 
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Informatiemoment ouders start schooljaar 
  

Wij gaan dit schooljaar ouders de gelegenheid geven om ’s morgens door hun kinderen 
geïnformeerd te worden over het werken in de nieuwe groepen. Dit is dan in de plaats van 
de informatieavond. De juffen zorgen daarnaast voor een informatiebrief. Maar hoe leuk en 
informerend is het dat de kinderen u vertellen hoe het werkt in de klas?! 
De juffen zorgen dat u zich kunt inschrijven op dinsdagmorgen 13 september of 
vrijdagmorgen 16 september. Tijd van 08.30-09.15 uur. 
 

 

ouderhulp  
  

Oudercontactpersonen: We hebben afscheid genomen van Pamela en Franca als 
oudercontactpersoon. Pamela en Franca, bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren. 
 
Pamela  blijft helpen met het overblijven; zij is tevens de coördinator van het overblijven. 
 

Vakantierooster en studiedagen 
  

De studiedagen zijn bekend. In het overzicht staan ook de dagen dat we eerder uit zijn. 
 

Vakantierooster 2022-2023  

Herfst 24-10 t/m 28-10 

Dankdag 16-11 

Studiemiddag (school tot 12 uur) 24-11 

Kerst  23-12 t/m 06-01 

Biddag (valt in de voorjaarsvakantie) 22-02 

Voorjaar  20-02 t/m 24-02 

Studiemiddag (school tot 12 uur) 23-03 

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

Koningsspelen  21-04  13.30 uur uit 

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

Hemelvaartsvakantie 18-05 t/m 19-05 

Pinksteren 29-05 

Studiedag  29-06 

Juffendag  13-07  13.30 uur uit 

Studiedag 14-07 

Zomer 17-07 t/m 25-08 
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Link voor vakantieboeken 
 
Als u nog iets zoekt voor in de vakantie: 
 
Op  www.vakantiebieb.nl vindt u leesmateriaal voor uw kind. U weet het: veel lezen houdt 
de vaardigheid vast. 
 
Links voor vakantiewerkboeken: 
 
https://www.malmberg.nl/web/file?uuid=17012a64-ac3c-4ad0-a2d6-

b280340ebc71&owner=9e09cc2b-7247-4031-8039-b4aced67c195&contentid=3438 

festivalboekje groep 1-2 

https://www.malmberg.nl/web/file?uuid=083cf7ec-a771-4693-b158-

75eb3b5bc454&owner=9e09cc2b-7247-4031-8039-b4aced67c195&contentid=2464 

festival boekje huidige groep 3 

https://www.malmberg.nl/web/file?uuid=3e59684d-3fc9-4a12-b03b-

4025c7838f9c&owner=9e09cc2b-7247-4031-8039-b4aced67c195&contentid=2466 

festivalboekje huidige groep 4 

https://www.malmberg.nl/web/file?uuid=00307a2e-fb05-48a7-a6ce-

d9c188b04a1b&owner=9e09cc2b-7247-4031-8039-b4aced67c195&contentid=2460 

festivalboekje huidige groep 5 

https://www.malmberg.nl/web/file?uuid=68680e42-c037-4e17-89c9-

f7ad942bf491&owner=9e09cc2b-7247-4031-8039-b4aced67c195&contentid=2473 

festivalboekje huidige groep 6 

https://www.malmberg.nl/web/file?uuid=a0b5a5e0-999c-439e-8efa-

118896e476fa&owner=9e09cc2b-7247-4031-8039-b4aced67c195&contentid=2474 

festivalboekje huidige groep 7 
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Belangrijke data  
 
25 juli t/m 02 sept. Zomervakantie 
05 september  Eerste schooldag 
12 en 16 sept.  08.30-09.15 ouders laten zich informeren door hun kinderen. 
19 september  Schoolfotograaf 
23 september  MR vergadering 15.30 uur 
 

Foto’s  
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