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Nieuws uit CBS Het Kompas 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
In de november en december tijd staan er allerlei feestelijkheden als het Schoolontbijt, 
Sinterklaas en de Kerstviering naast de gewone lessen op het programma. Daar wordt de 
klas en de school voor versierd, er wordt geoefend. Zeker voor de jongere kinderen best 
spannend soms. Toch is ook dit een onderdeel wat bij groter groeien hoort en waarbij 
kinderen veerkracht kunnen oefenen.  
 
Maandagmiddag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. De bovenbouw met 
surprises en de midden- en onderbouw krijgen bezoek! 
 
Donderdag 22 december hebben we overdag kerstviering. De laatste twee jaren moesten we 
onverwachts het programma vanwege corona aanpassen. Dit jaar zijn we het voor.  
De kerstviering willen we buiten starten met een Sing-in met de ouders om 08.30 uur. 
Details ontvangt u later van de leerkrachten. 
(Wel willen we kijken of we de Paasviering dit schooljaar ’s middags met ouders in de kerk 
kunnen vieren.) 
 
De leden van de vereniging hebben een brief ontvangen over de extra Algemene 
Ledenvergadering op 28 november. Zoals u weet is er een voorgenomen besluit tot een 
besturenfusie met RADAR, de protestants-christelijke scholenvereniging op Schouwen-
Duiveland. Zowel het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en de GMR 
(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van VPCO Tholen waar een afvaardiging van 
ouders en personeel zit) hebben al instemming gegeven. Het laatste woord is aan de 
ledenvergadering. Als zij ook een ja geven zal er per 01-01-2023 een besturenfusie 
plaatsvinden. Voor de kinderen, ouders en de scholen zal er weinig veranderen. De besturen, 
de directeuren en IB-ers zullen met meer mensen hun overleg voeren en kunnen met meer 
mensen kennis delen. Zoals het in de brief aan de leden staat: “We beogen met de fusie dat 
één plus één drie wordt.” 
 
Met vriendelijke groet, 
Cokky Schults-van Goch   
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Personeel  
  

Juf Annemieke is in ieder geval tot januari afwezig. Het herstel verloopt naar wens. 
Gelukkig hebben we meester Arjan bereid gevonden om ons de helpen tijdens de 
afwezigheid van de juf. Kaarten e.d. worden verzameld op school vanwege privacy redenen. 
Wij zorgen dat deze bij de juf komen. Natuurlijk van harte beterschap voor de juf! 
 
                 

Zending - schoenendoosactie 
 

Dank u wel voor het inleveren van de schoenendozen. Zij zijn inmiddels op het afleverpunt 
ingeleverd.  
 
De komende periode sparen we voor een gift aan Stichting Gave. Deze stichting zet zich in 
voor vluchtelingenkinderen in Nederland. Zij komen in een vreemd land, met een vreemde 
taal en voor hen vreemde gewoonten. Stichting Gave wil dat de kinderen zich welkom voelen 
in Nederland. Dat doen zij o.a. door kinderclubs te organiseren. Op maandagen kunt uw kind 
een bijdrage in het zendingspotje doen. 
 

Leerlingenraad 
 
Nieuws uit de LR van 22 november. 
 
-De LR wil graag een sportdag. Tijdens de juffendag wordt daarom het thema ‘sport’. 
-De LR heeft voor de komende periode kunnen kiezen uit drie zendingsprojecten. Voor de 
komende periode is voor Stichting Gave gekozen. Daarna zullen we weer voor een 
buitenlands doel sparen is afgesproken in de LR. 
-De LR wil graag dat pesten via sociale media en in de vrije momenten stopt. In de klassen 
blijven we preventief werken. We gaan door met het evaluatiemoment in de bovenbouw.  
De jongerenwerker van de gemeente kwam samen met de buurtpedagoog een stripboek 
voor de klas brengen ‘Spijt’ van Carry Slee. Dit gaat naar alle scholen. 
-Groep 7-8 heeft een veiligheidsvragenlijst ingevuld via IEP. De juf en het onderwijs scoorde 
hoog. Gemiddeld gaven de kinderen een 8,3 als cijfer aan de school. 
-We benadrukten dat het grootste deel van de dag gewoon leuk en goed verloopt. Neem dat 
mee als je naar huis gaat na het evaluatiemoment in de klas. Vertel ook de fijne dingen. 
 
De volgende vergadering is 7 maart. 
 

Overig 
 

Lees nummer 3 van Thuis & School door hier te klikken 
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Belangrijke data  
 
22 november  Leerlingenraad 2. LR kinderen eten op school in de personeelskamer. 
24 november  Studiemiddag. De kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur. 
28 november  Extra algemene ledenvergadering VPCO. 
05 december  Sinterklaas 
15 december  MR Kompas  Deze wordt verzet door afwezigheid juf Annemieke. 
22 december  Kerstviering overdag in school.  
23 dec. t/m 06 jan. Kerstvakantie 
09-01-2022  Start school na de kerstvakantie 
 
 

Foto’s  
              

            

    
VierKeerWijzer: gezondheid. De tandartsassistente op bezoek. 
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