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Nieuws uit CBS Het Kompas 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Zomervakantie… en wat voor een! Zulk mooi weer en dat zoveel weken hebben we nog 
nooit gehad. Voor het land is nu echt snel regen nodig, maar voor vakantiegangers was het 
heerlijk. We hebben elkaar een aantal weken niet op school gezien. Wel was er voor 
sommige kinderen een voorproefje met de leuke activiteiten tijdens de vakantiespelweek van 
Werkgroep Dorp. 
 
Het is fijn om elkaar weer te kunnen begroeten en samen weer door te gaan met 
ontwikkelen en leren op alle terreinen. Om weer op de hoogte te zijn van hoe het gaat in de 
groepen ontvangt u van de juffen een informatiebrief. De kinderen zullen u daarnaast 
rondleiden in de klas op 13 of 16 september van 08.30-09.15 uur. Dit is in plaats van de 
informatieavond. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Want hoe leuk is het om te horen 
van uw eigen kind hoe het reilen en zeilen in de klas gaat! Welkom. 
 
We starten in ieder geval door de hele school heen met ‘Goed van Start’. We bespreken met 
elkaar hoe we een fijne groep worden en wat we daar voor moeten doen en laten. De 
kinderen stellen in de klas samen regels op om elkaar te helpen hierbij. 
We werken met het programma KWINK voor het sociaal-emotioneel leren. Want… wij 
kunnen leren en oefenen hoe je fijn met een ander omgaat. Op ons eigen gedrag hebben we 
invloed. En als we die invloed allemaal positief gebruiken dan kan het fijn worden met 
elkaar. Daar hebben we elkaar voor nodig. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen  

met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Met vriendelijke groet, 
Cokky Schults-van Goch 
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Personeel en kinderen 
  

                  

 
 
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 Kooij-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 vrijdag 

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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Zending 
 

Elke maandag sparen we in de weekopening voor een goed doel. 
 
Vorig schooljaar hebben we €283,80 opgehaald voor ons sponsorkind Walter Oliverio. We 
hebben het bedrag van €300 dat nodig is bijna gehaald door een mooie gift van €100.  
Walter is achttien geworden en we hebben afscheid van hem moeten nemen. 
 
 Dit schooljaar gaan we sparen voor andere goede doelen. Dit jaar doen wij weer mee met 
actie schoenendoos. Voor het verzenden van de dozen is €5 per doos nodig. Hoe meer 
dozen hoe meer kinderen een cadeaudoos ontvangen. De verzendkosten willen we bij elkaar 
sparen in de eerste maanden. 
 
In de extra bijlage vindt u meer info. 
De folder over actie schoenendoos ontvangt u rond de herfstvakantie. 
Doen jullie allemaal mee? Alle kleine beetjes helpen. Elke maandagmorgen wordt er 
gespaard! 
 
 

MR verkiezingen (herinnering) 
 

Voor de zomervakantie heeft u allen een brief ontvangen over de MR verkiezingen. 
Miranda Wisse en Gert-Jan de Jager stellen zich herkiesbaar. Maar u kunt zich nog als  
tegenkandidaat aanmelden. U kunt zich nog deze week kandidaat stellen 9 september.  
 
 

Schoolfotograaf 
 

Maandagmiddag 19 september komt de schoolfotograaf op school. Ook jongere zusjes en 
broertjes van de kinderen op school mogen op deze broertjes-zusjes foto. De juiste tijden 
hoort u nog.  
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Vakantierooster en studiedagen 2022-2023 
  

 

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 

 
 
 
 

Belangrijke data  
 
05 september  Eerste schooldag 
13 en 16 sept.  08.30-09.15 ouders laten zich informeren door hun kinderen. 
19 september  Schoolfotograaf 
23 september  MR vergadering 15.30 uur 
Week van 26 sept.     Cokky afwezig vanwege scholing 
12 oktober    GMR 
13 oktober  Leerlingenraad. LR kinderen eten op school in de personeelskamer. 
24 okt. t/m 21 okt. Herfstvakantie 
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Foto’s  
              

            
                           Vakantiespelweek                                            Een nieuw gordijn in groep 1-2 

 

 
 

        

 

     

        

 

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


 
www.cbshetkompas-ajp.nl    nr. 1: september 2022 
 

Nieuwsbrief september 2022 CBS Het Kompas 

 

 

 

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

