
 
www.cbshetkompas-ajp.nl    nr. 5: december 2022 
 

Nieuwsbrief december 2022 CBS Het Kompas 

 

Nieuws uit CBS Het Kompas 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Dankbaar dat we het kerstfeest met de kinderen en deels met u mochten en konden vieren. 
Deze adventstijd van verheugen op en leven naar het Licht van het kerstfeest. Wat een mooi 
geschenk dat God zijn Zoon naar ons mensen heeft gestuurd om ons te leiden en te 
bevrijden! Wat zou het prachtig zijn als wij iets van die Liefde aan onze medemensen 
kunnen (door)geven en met liefdevolle ogen en daden de vrede in onze harten kunnen 
bewerkstelligen. 
 
 

Laat ons welkom heten Christus onze Heer, 
Gekomen uit de hemel, een kind zo teer. 

Uit zijn hoge woning naar ons mensen afgedaald 
Heeft Hij ons, verdwaalden, voorgoed naar huis gehaald. 

Glorie aan God! 
 

Het team wenst u een fijne vakantie, gezegende kerstdagen en een goed 2023! 
 
Met vriendelijke groet, 
Cokky Schults-van Goch   
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Welkom 
  

We heten Rens Fontijne welkom in groep 1-2! Een fijne tijd bij ons op school toegewenst. 
 

   
 

Personeel  
  

Juf Annemieke hoopt na de kerstvakantie rustig te beginnen. Het herstel verloopt volgens 
verwachting. 
 

            
 
Meester Arjan bedanken we voor zijn hulp en inzet in de afgelopen weken. Dankzij zijn 
aanwezigheid hoefden we de klas niet naar huis te sturen of op te delen. Dat heeft 
voortgang van het onderwijs gewaarborgd. De kinderen vonden het ook leuk om eens een 
meester te hebben. 
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Afscheid VPCO Tholen 
 
Juf Cokky begon het werken in de Polder op de School met de Bijbel  van de in 1903 
opgerichte ‘Vereeniging tot stichting en instandhouding eener School met den Bijbel op 
Gereformeerde grondslag’. De School met de Bijbel was een zgn. éénpitter. 
In januari 1996 kwam er een besturenfusie en werd de school onderdeel van de ‘Vereniging 
voor Protestants-Christelijk Onderwijs (VPCO) te Tholen en omstreken’. Er waren nu drie 
scholen. De naam van de school veranderde in Christelijke basisschool Het Kompas. De 
nieuwe vereniging telde nl. nu twee scholen met de Bijbel; ook de school in Oud-Vossemeer 
heette zo. Deze werd omgedoopt tot School met de Bijbel De Ark). In 2000 kwam de 
Jenaplanschool uit Poortvliet er nog bij, ook een School met de Bijbel.  
En nu zal er vanaf 1 januari 2023 opnieuw een besturenfusie plaatsvinden met RADAR, de 
vereniging op Schouwen-Duiveland. Het volledige personeel, bestuur, RvT en GMR van VPCO 
heeft afgelopen week middels een fijn samenzijn afscheid genomen van de oude vereniging. 
In januari zullen we met personeel, bestuur, RvT ook weer samenkomen, maar nu om te 
vieren dat we met negen scholen een nieuwe vereniging zullen zijn. Dan zal ook de nieuwe 
naam van de vereniging onthuld worden. Voor juf Cokky dus de tweede fusie die ze zal 
meemaken en die met vertrouwen tegemoet wordt gezien. 
               

Zending  
 
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. 
 

Overig 
 

Lees nummer 4 van Thuis & School door hier te klikken 
 

Belangrijke data  
 
23 dec. t/m 06 jan. Kerstvakantie 
24 december  Kerstzangdienst 19.30 kerk AJP 
09 januari  Start school na de kerstvakantie 
13 januari  Cokky afwezig: nascholing schoolleider 
26 januari  Cokky afwezig: twee studiedagen met alle directeuren 
03 februari  Cokky afwezig: nascholing schoolleider 
Week v 6 en 13 febr. Gesprekken n.a.v. de rapporten 
20 t/m 24 februari Voorjaarsvakantie inclusief Biddag 
23 maart  Studiemiddag team. School tot 12.00 uur. 
 
 
 

http://www.cbshetkompas-ajp.nl/
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Foto’s  
            

In december zijn er veel activiteiten geweest. 
 
Sinterklaas:  
 

   
        

   Leren: 
 

    
 

Schaatsen: 
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Kerst: 
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