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Nieuws uit CBS Het Kompas 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Maandag 18 juli was in een extra lange weekopening het afscheid van de groep 8 van 2022! 
Het was fijn om met alle kinderen en de ouders van groep 8 leerlingen dit afscheid te 
kunnen vieren. Dankbaar zijn we daarvoor. Het blijft ontroerend.  Sylvie en Jasper zijn het 
laatste kind van het gezin die naar het VO gaat. We nemen dus afscheid van de familie 
Moerland en de familie Boudeling. Annelien gaat naar het VO, maar er blijven nog twee 
zusjes en een broertje. Wijzer, zekerder, groter: toe aan een nieuwe stap. Wat zullen we ze 
weer missen. Het is bijzonder om een aantal jaren een bijdrage aan hun groei te hebben 
mogen leveren als team van CBS Het Kompas. Ieder doet dit op zijn eigen manier. Dit jaar 
was er een schoolkamp. Fijn dat het weer kon. We hebben vorige week de schoolverlaters 
zien schitteren in de musical. Dat zijn mooie herinneringen. Als afscheid heeft iedere leerling 
van VPCO Tholen e.o. een mooi cadeau ontvangen: een Bijbel naar eigen keuze. Moge de 
woorden in dit boek jullie helpen met keuzes maken op jullie verdere levenspad. 
 
Met vriendelijke groet, 
Cokky Schults-van Goch 
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Bijdrage groep 8 
 
Gewoonlijk schrijft groep 8 een stukje in de laatste nieuwsbrief. Maar dit jaar wilden ze wat 
originelers…en dát is gelukt! Een liedje op de wijs van:  
In Holland staat een huis  
   
Jasper over groep 1 en 2:   
   
Eerst wilde ik naar huis   
Maar 't was er toch wel pluis   
De WC die vond ik eng-jaja   
Dat doe ik wel in Sluis- tjatja   
Toen kwam Sylvie, die vond ik lief,   
Zij was mijn hartendief.   
   
Sylvie over groep 1 en 2:   
   
juf Ankie en Jeannette.    
Dat was een dolle pret.   
We keken Nils Holgersson, telkens vanaf het begin.   
In de speelhoek waren we een gezin.    
Ook nog het liedje van raar maar waar,    
Toen was onze kleutertijd klaar.   
  
Annelien:   
   
Ik kwam erbij in groep 4    
daar had ik veel plezier.   
In groep 5 werd Sylvie mijn vriendin - jaja   
dat was een leuk begin- tjatja   
Een grapje hier, een grapje daar   
de middenbouw was klaar   
   
Sylvie   
In groep 3 door het raam gegooid.   
Maar luisteren deden we nooit    
In groep 4 hadden we juf C -jaja   
en een ketting voor naar de plee -tjatja   
Groep 5 heb ik nooit gedaan:   
zo kwam ik in 6 aan.   
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Jasper    
   
In de middenbouw deed ik mn best   
Niet al te veel gekletst   
In 5 werd het me saai – jaja   
En 6 was net zo taai- tjatja    
Dus wie had dat gedacht:    
Dit jaar deed ik 7 en 8!   
   
Nu zitten we nu in groep 8.    
Wie had dat ooit gedacht.   
Juf Annemieke gaf gezelligheid   
Juf Janneke heeft ons ook verblijd   
Helaas is het hier nu klaar,   
Dus zeggen we: dag nou maar.   
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