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Nieuws uit CBS Het Kompas 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
De oudergesprekken, zonder of met uw kind erbij, zijn geweest. Wees maar trots op de inzet 
en steun als er iets extra’s verwacht wordt.  
Gaat uw kind naar het VO, dan weet u het schooladvies. Het is van groot belang om ook in 
groep 8 goed door te oefenen de komende maanden. In april hebben we nog de eindtoets 
en het mooiste is natuurlijk als die bevestigt wat wij allang weten! En… wij en u weten zelfs 
meer dan een toets die alleen meetbare vakken als taal, lezen en rekenen toetst. Wij maken 
uw kind de hele dag mee en kennen ook het karakter en de belangrijke vaardigheden die uw 
kind kan toepassen en gebruiken in zijn/haar verdere leven. 
Verder heeft u allen een brief van het bestuur ontvangen over de nieuwe naam van de 
schoolvereniging na de fusie. Wij zijn nu een van de negen Lithora scholen! 
 
Straks een weekje uitrusten om er daarna weer fris tegenaan te gaan! 
 
Met vriendelijke groet, 
Cokky Schults-van Goch     
 

  
 
 
 

            

Ouderbijdrage 
 
U heeft de brief voor de (vrijwillige) ouderbijdrage inmiddels ontvangen via Parro. Hiervan 
betalen we activiteiten die we niet bekostigen van het reguliere budget. Denk aan 
Sinterklaas, Kerst, schoolreisje, laatste schooldag e.d. 
 
Het zou fijn zijn als het u lukt de bijdrages deze maand te betalen. Bij vragen of andere 
zaken kunt juf Cokky benaderen. 
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Watersnoodramp herdenking 
 
Woensdag 1 februari zijn Janneke, Dani en Nikki met juf Cokky bij de 
watersnoodrampherdenking op Sint Philipsland geweest. Namens de school hebben de 
leerlingen witte rozen bij het monument gelegd. Ook op school is er aandacht aan de 70-
jarige herdenking geweest. Groep 6-7-8 zijn 3 februari ook naar de voorstelling ‘Het water is 
over de dijk’  in Oud-Vossemeer geweest.  
   

          
 

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 
 
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,- 
 

Veilig verkeer 
 
Veilig Skaten! 

Zachte winter, bijna voorjaar … Veel kinderen halen de skates en step tevoorschijn. Lekker 

bewegen, spelen en sporten in de buitenlucht. Maar hoe moet je ook al weer remmen met 

skates? En aan welke verkeersregels moet je je houden als je op een skateboard rijdt? 

Voorkom ongelukken en check deze info https://zeelandschoolopseef.nl/lesmateriaal/andere-

projecten/9-lesmateriaal/742-veilig-skaten  
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Belangrijke data  
 
Week van 13 febr.  Gesprekken n.a.v. de rapporten 
20 t/m 24 februari Voorjaarsvakantie inclusief Biddag 
07 maart  Leerlingenraad tussen de middag 
10 maart  Cokky afwezig i.v.m. activiteit nascholing schoolleider 
17 maart  MR Kompas 
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 
14 april  Cokky afwezig: nascholing schoolleider 
21 april  Koningsspelen, lunch op school, 13.30 uur uit 
24 april t/m 5 mei Meivakantie incl. Koningsdag, 4 mei herdenking en 5 mei viering 
 

Foto’s  
     

 

   
Wij zijn klaar voor de lente en de zomer! 
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onderbouw 
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