
 
www.cbshetkompas-ajp.nl    nr. 6: januari 2023 
 

Nieuwsbrief januari 2023 CBS Het Kompas 

 

Nieuws uit CBS Het Kompas 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Zo druk als december was met alle activiteiten, zo rustig lijkt het in januari. 
Na een heerlijke vakantie zijn we weer begonnen. En… januari is de toets maand. Met de 
onafhankelijke toetsen van de IEP kijken we wat de kinderen over een lange periode aan 
kennis en vaardigheden hebben vastgehouden. Het is mooi om te zien dat de kinderen 
groeien in hun ontwikkeling. Het mooie van de IEP is ook de beschrijving van het resultaat. 
Een kind kan ‘op weg zijn naar…’ of ‘daar al aangekomen zijn’. Een vergelijking met zichzelf: 
kindgericht. Want vergelijken doe je met jezelf en niet met een ander. Ieder kind is een 
uniek schepsel en een kind van God en doet zijn/haar best om de weg te vinden die bij 
hem/haar persoon hoort. In de week van 6 en/of 13 februari zijn de gesprekken voor groep 
1 t/m 8. Deze zijn vanaf groep 6 samen met uw kind. U kunt zich via Parro opgeven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Cokky Schults-van Goch   
 

  

Welkom 
  

 We verwelkomen Lewis in groep 1 bij ons op school. Hij wordt 1 februari vier jaar. Veel 
plezier bij ons op school! 
 

   
 

 

Personeel  
  

Juf Annemieke is gestart na de kerstvakantie. Fijn dat ze weer terug is. 
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Ouderbijdrage 
 
U zult in februari de brief voor de (vrijwillige) ouderbijdrage ontvangen. Hiervan betalen we 
activiteiten die we niet bekostigen van het reguliere budget. Denk aan Sinterklaas, Kerst, 
schoolreisje, laatste schooldag e.d. 
 
Dit jaar zal de hele school samen op schoolreisje gaan op 9 juni: dus groep 1 t/m 8. Dit leek 
ons een keer leuk. Zeker gezien het feit dat in 1903 de ‘Vereeniging tot stichting en 
instandhouding eener School met den Bijbel op Gereformeerde grondslag’ werd opgericht. 
Dat is in 2023 honderdtwintig jaar geleden en wel iets om even bij stil te staan. (De 
bedragen blijven voor de verschillende groepen hetzelfde. Het verschil bij de kleuters, wordt 
bijgelegd, omdat die minder schoolreisgeld betalen.) 

 

Watersnoodramp herdenking 
 
Woensdag 1 februari is het 70 jaar geleden dat de dijken doorbraken. Vele slachtoffers zijn 
gevallen, schade aan huis en haard. Dit zijn momenten om te herdenken. 
Ieder is van harte uitgenodigd om 15.00 uur aanwezig te zijn bij dorpshuis De Wimpel. 
Achter genodigden en familieleden van slachtoffers wordt er in een stille tocht gelopen naar 
de hervormde kerk. Daar in de tuin is het herdenkingsmonument met de namen van de 
slachtoffers in Sint Philipsland. Burgemeester Sijbers zal een toespraak houden in de kerk. 
Zover de ruimte het toelaat, mag er ook publiek in de kerk plaatsnemen. Aansluitend wordt 
er buiten de last post gespeeld en wordt er een minuut stilte gehouden. Daarna volgt er een 
kranslegging. Enkele kinderen leggen namens de drie basisscholen bloemen neer.  
 
Het zou fijn zijn als er van Het Kompas ook kinderen zijn. In de bovenbouw is er een oproep 
gedaan voor een aantal kinderen om de bloemen namens onze school neer te leggen. Ik heb 
één opgave ontvangen, waarvoor dank. Wilt uw kind hieraan meewerken, geeft dat dan aan 
juf Cokky door. Zij zal ook aanwezig zijn, namens de school.  
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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. 
 

Overblijven 
 

We hebben het overblijven op papier rond. Maandag is Heleen er, dinsdag Fanny, donderdag 
Jessica en vrijdag Martine. Martine is tijdelijk afwezig vanwege herstel van haar voet.  
Het zou fijn zijn als we reserve ouders hebben, die op wisselende dagen ingezet kunnen 
worden. Vind u het leuk om tussen de middag af en toe te helpen met pleinwacht of bij 
regen binnen, geef u dan op bij juf Cokky. De vergoeding is in ieder geval €5,- 
 

Belangrijke data  
 
26 en 27 januari Cokky afwezig: twee studiedagen met alle directeuren 
02 februari  Groep 6-7-8 naar voorstelling ‘Het water over de dijk’ n.a.v. 

watersnoodramp 
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. 
24 maart  Cokky afwezig: nascholing schoolleider 
06 april  ’s middags Paasviering in de kerk in AJP 
07 t/m 10 april Paasweekend inclusief Goede Vrijdag 
 
 

Foto’s  
           Activiteiten groep 1-2 
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Bezoek van Concordia Sint Philipsland groep 3 t/m 8 
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Toneellezen groep 3-4-5 
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