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Nieuws uit CBS Het Kompas 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
De herfstvakantie staat voor de deur. Even tijd voor de kinderen om uit te blazen. 
 
We hebben de afgelopen weken extra aandacht besteed aan boeken in het kader van de 
kinderboekenweek. We hebben vorige week een boekenruilmarkt georganiseerd (dank voor 
uw bijdrage van ruilboeken). Lezen is een basisvak en moet goed bijgehouden worden. 
Lezen is leuk en maakt je wereld groter. Van oefenen word je beter; dat geldt natuurlijk voor 
alle vakken. Goed kunnen lezen vergemakkelijkt het leren. Met die nieuwe leesboekjes zal 
dat zeker lukken!  
 
In deze week van 17 oktober zijn de eerste gesprekken over het welbevinden van uw kind 
gehouden. Vanaf groep 6 zijn de kinderen zelf bij de gesprekken aanwezig. Goed contact 
met de school is belangrijk. We moeten het samen doen en naast elkaar staan in het belang 
van de kinderen. Een goede sfeer is belangrijk voor leren. Wij werken preventief door de 
gesprekken, de programma’s om sociale vaardigheden te leren, aandacht voor elkaar in de 
klas. Maar.. wij kunnen niet alles voorkomen of verhelpen. Het blijkt dat het buiten schooltijd 
en in vrije momenten soms mis kan gaan (o.a. door sociale media). Ook dan is in gesprek 
blijven en uitstralen dat we het samen doen belangrijk. Dankbaar zijn voor en trots zijn op 
ons schooltje in de Polder met 35 leerlingen, drie groepen en elke ochtend ondersteuning!  
 
Verder in de nieuwsbrief een belangrijk bericht bij personeel voor groep 6-7-8. 

 
Met vriendelijke groet, 
Cokky Schults-van Goch   
 
 

 

Personeel  
  

Juf Annemieke is deze week afwezig vanwege corona. Dat vindt ze echt heel jammer en 
extra pech. Want…vanwege medische redenen zal zij ook vanaf 7 november tot januari 
afwezig zijn. Dat betekent dat wel iets voor groep 6-7-8! Juf Annemieke is de stabiele basis 
in deze groep als leerkracht samen met juf Janneke. We zijn volop bezig met zoeken naar 
een oplossing, wat niet meevalt in deze tijd van lerarentekorten. Juf Annemieke is natuurlijk 
niet te vervangen; de eigen leerkrachten is nu eenmaal het fijnste! Welke oplossing er ook 
komt het vraagt een aanpassing van u en van de kinderen. We verwachten dan ook 
flexibiliteit van u en de kinderen en het besef dat ieder altijd zijn best doet. Het zal een 
tijdelijke verandering zijn.  
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Zending - schoenendoosactie 
 

Denkt u nog aan het vinden van een schoenendoos? Het versieren van de doos doen we 
thuis. Dit kan ook per gezin.  
 
We sparen met de zending voor het verzenden van de schoenendozen. We hopen zoveel 
mogelijk kinderen blij te maken. Voor het verzenden van de dozen is €5 per doos nodig. Alle 
beetjes helpen. Dit is een zichtbaar, tastbaar doel voor de kinderen. Fijn als we allemaal 
meesparen, ieder naar zijn/haar vermogen. Elke maandag mag uw kind iets in het 
zendingspotje stoppen. U mag natuurlijk ook € 5 meegeven met de versierde doos. Geeft u 
dit dan wel aan ons door! 
 
De folder over actie schoenendoos ontvangt u rond de herfstvakantie. 
 

 

Privacy 
 

Heeft u de toestemming voor plaatsing foto’s al bekeken en ev. aangepast via Parro? 

 

Dit kunt u via de volgende stappen doen: 

1. Onder acties (onder de groepen) vindt u de Privacy-voorkeuren. 

2. Tik op Privacy-voorkeuren. 

3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter 

het kind. 

 

Corona 
 

Het coronavirus laat weer van zich spreken, ook bij ons op school. Met klachten die op 
corona lijken kunnen de kinderen een zelftest doen. Let op: Vaak geeft de test bij de tweede 
dag van de klachten nog een negatief resultaat. Test daarom later nog een keer op bv. de 
vierde/vijfde dag van de klachten. Laten we zorgzaam zijn naar elkaar toe. Op school zijn 
zelftesten te verkrijgen. De minister heeft opgeschaald naar fase 2.   
 
  

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


 
www.cbshetkompas-ajp.nl    nr. 3: okt. 2022 
 

Nieuwsbrief oktober 2022 CBS Het Kompas 

   

 
 
Daarom a.u.b.: Wees alert. Houdt uw zich aan de geldende regels rondom Corona, 
maak gebruik van de zelftesten en houdt uw zieke kind thuis om verdere 
besmetting te voorkomen. 
 
 
 

Leerlingenraad 
 

We hebben een nieuwe leerlingenraad. 
Dit schooljaar denken Youp, Joost en Rhodé mee met de school om leerlingenzaken te 
verbeteren. 
 
Op hun verkiezingsposter geven ze o.a. aan dat ze een fijne school willen. Goed gedrag van 
de leerlingen, respect voor elkaar, niet buitensluiten. Stoppen met pesten via social media. 
Graag een sportdag of meer bewegen. Eigen gedrag van kinderen bepaalt hoe het is 
op school. 
 
De volgende LR vergadering is 22 november. 
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Belangrijke data  
 
Week van 17 okt.  Luister- en Hart en Handen gesprekken. Inschrijven via Parro. 
24 okt. t/m 21 okt. Herfstvakantie 
Week van 06 nov Week van de mediawijsheid bb 
08 november  Nationaal schoolontbijt. Kinderen ontbijten op school. 
16 november  Dankdag. School gesloten. 
22 november  Leerlingenraad 2. LR kinderen eten op school in de personeelskamer. 
24 november  Studiemiddag. De kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur. 
05 december  Sinterklaas 
15 december  MR Kompas 
22 december  Kerstviering overdag in school. 
23 dec. t/m 06 jan. Kerstvakantie 
 
 

Foto’s  
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