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Voorwoord
We zitten zo’n beetje in het midden tussen de kerstvakantie en de
voorjaarsvakantie. Dagen met winterse buien, maar soms ook dagen met
zonneschijn. Stiekem verlangen velen van ons weer naar de komende lente.
Al zou een weekje ijspret ook niet verkeerd zijn.
Juf Annette is weer gesignaleerd op school. Zij heeft haar werkzaamheden in
begeleiding van kinderen weer opgepakt na haar zwangerschapsverlof.
Juf Ine staat op maandag en dinsdag weer enige uren voor de klas, wat we erg
fijn vinden. Benthe (uit groep 7) laat in deze nieuwsbrief van zich horen.
Zij slaat zich dapper door de moeilijke periode heen.
In deze nieuwsbrief brengen wij u weer op de hoogte van het reilen en zeilen bij
ons op school.
Het wonder van een nieuw begin
De dagen zijn nog koud en kil
De nachten zijn nog lang
Straks is het licht en schijnt de zon
Haar warmte streelt je wang
Je ziet het niet en toch
Het komt! Het is een wonder,
Het wonder van een nieuw begin
en dat is heel bijzonder
De takken van de boom zijn kaal
Er zijn geen blaadjes aan
Maar in de knoppen groeit al iets
ze zullen opengaan
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We stoppen zaadjes in de grond
Wat zijn die zaadjes klein!
Toch zit daarin een boom verstopt
die later groot zal zijn
Het leven is soms koud en kil
Er is verdriet en pijn
Dat blijft niet zo: er komt iets nieuws
en dat zal beter zijn.
Namens het team,

Anja Bohré
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Bericht van Benthe
Hallo allemaal,
Juf Anja heeft aan mij gevraagd om een stukje in de nieuwsbrief te schrijven!
Dus bij deze. Voordat ik wat over mezelf ga vertellen bedank ik jullie allemaal
voor de lieve kaarten en kadootjes. Ik ben deze drie maanden niet vaak op
school geweest maar de juffen zijn wel vaak naar mij gekomen! En ik heb ook
het klasse contact dat is een soort robot die in de klas staat en dan kan ik van
thuis meekijken. Ik heb nu even rust dus voel me ook weer wat beter! Ik begin
bijna weer met een nieuwe fase ze zeggen dat ik me dan wat beter ga voelen
dus kom ik ook weer wat vaker naar school. Ik heb in de herfstvakantie te horen
gekregen dat ik ziek was. Toen waren we in Zwitserland dat ging best snel
allemaal want na een week ben ik met het vliegtuig naar Nederland gestuurd
want ze wisten niet wat het was. Toen zijn ze er achter gekomen in Rotterdam
dat ik leukemie heb en ben ik met de ambulance naar Utrecht gestuurd naar
een speciaal ziekenhuis. En zijn ze begonnen met de behandeling, die in totaal
wel twee jaar gaat duren. Ik had veel last van mijn buik deze drie maanden en
voelde me echt niet lekker. Daarom was ik heel blij met al jullie aandacht. Ik
hoop jullie weer wat vaker te zien. Tot op school!
Groetjes Benthe
Is het geen bikkel? Dat verdient een ….. kaartje!
Zullen we haar verrassen?
Adres:
Benthe van de Rest
Waaldijk 120
4214 LD Vuren
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Bericht van Kika
Een deel van de opbrengst van de kerstcollecte is naar Kika
gegaan. Als dank hiervoor ontvingen we bijgaande brief.

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen in groep 1:
Joey Ekelmans (21 januari 2019).
Veel plezier en een fijne tijd op Het Kompas!

Klassenverkleining groep 1/2
Na de voorjaarsvakantie worden de groepen 1 en 2 alle dagdelen gesplitst.
Dus dan ook op de dinsdag- en donderdagmiddag.

Op tijd op school best lastig!
Dit herkent u als ouder zeker: elke ochtend is het weer rennen om je kind(eren)
voor half negen in de klas te krijgen. En ja, dat mislukt best wel eens. Opstaan,
brood smeren, douchen, kleren aan, ontbijten, tandenpoetsen, etc. En dat allemaal
op een tijd dat het hele gezin eigenlijk liever nog in bed zou liggen. Het is elke dag
weer een uitdaging om de kinderen op tijd op school te krijgen. Dus ja, je bent wel
eens te laat. Maar toch vragen wij u om de kinderen op tijd in de les te krijgen.
Wij beginnen ’s morgens om half negen. De les wordt enorm verstoord als
kinderen de les later binnenkomen. Graag begrip!
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EU schoolfruit - hippe traktaties
Studenten van de Has Den Bosch hebben een aantal traktaties
bedacht. Speciaal voor scholen die deelnemen aan
EU-Schoolfruit. En dat zijn wij.
Wat dacht je van een appelmonster of een sissende
komkommer slang?
Bekijk de traktaties op de site van EU schoolfruit:
www.euschoolfruit.nl/schoolfruit/schoolfruitbeleid/traktaties

Gymroute
Omdat er veel werkzaamheden zijn op de Mildijk en de verkeerssituatie hier
onoverzichtelijk geworden is, hebben wij besloten (dankzij meedenkende
ouders) om onze looproute naar De Koels te wijzigen. We lopen nu voorlopig
via de Seringenlaan. Dus als u ons daar tegenkomt, weet u waarom.

Pantoffels aan op school
Laarzen en snowboots aan in de klas is niet prettig en wordt al gauw een natte
boel. Kinderen mogen dan pantoffels mee naar school. Dit is natuurlijk vooral
aan de orde bij sneeuwval.

Pagina 6

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2019, NR. 4

Muziekproject ‘Welterusten’ met Brassband Harp & Luit
Vrijdag 8 februari a.s. gaan Het Kompas,
BSO De Kinderkamer en Brassband Harp & Luit
een leuk gezamenlijk concert geven in De Koels.
Hiervoor worden al druk liedjes geoefend in de
klas, leuke knutsels gemaakt en op de BSO en in de klassen worden de attributen
voor de zaalversiering ontworpen.
Harp & Luit zal ook een interactieve muziekles geven aan groep 6, 7 en 8.
Uiteraard kunnen de leerlingen dan diverse instrumenten proberen. Na afloop
van het concert op 8 februari a.s. kunnen leerlingen zich opgeven voor 2 gratis
proeflessen, gegeven door onze muziekdocent. Hierna kan worden besloten lid
te worden van Harp & Luit en regulier muziekles krijgen om een volwaardig
muzikant te worden.
Graag tot ziens op vrijdag 8 februari a.s. Zaal gaat open om 18:30 uur, de
voorstelling met de kinderen in de hoofdrol start om 19:00 uur.
Dirigent Jaap Kooijman
Dresscode: pyjama, onesie of ochtendjas met eventueel pantoffels.
Het orkest zal ook in nachtkleding optreden.
Alle ouders met kinderen en belangstellenden hartelijk welkom om dit spektakel
mee te maken!
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Cito-toetsen - rapport - 10 minutengesprekken
De periode van de Cito-toetsen zit er bijna op.
De kinderen zijn hard aan het werk! Na de
Cito-toetsen krijgen de kinderen allemaal het
eerste rapport van dit schooljaar en vinden de
10 minutengesprekken plaats. Binnenkort ontvangt
u een uitnodiging hiervoor.

Verkeersexamen groep 7
Dit jaar gaat er iets veranderen m.b.t. het verkeersexamen in groep 7.
VVN Lingewaal heeft tegelijk met de fusie West Betuwe de stekker eruit
getrokken. Dit betekent dat er iets anders geregeld moet worden, want zij
verzorgde het verkeersexamen.
Na deze mededeling hebben we contact gezocht met de verkeersgroep van
Gorinchem-Oost. Daarin participeren alle scholen van die wijk. Omdat de meeste
van onze leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs in Gorinchem gaan, is dit
meteen een win-winsituatie. De praktijksituatie gaat na de basisschool deel
uitmaken van de fietsroute naar en van het VO. Mooier kan het niet!
Het praktijkexamen vindt dus in Gorinchem plaats op woensdag 22 mei 2019.
De route kan van tevoren (zo vaak als je maar wilt) geoefend worden.
Het theorie-examen wordt op school afgenomen op donderdag 4 april 2019.
Op woensdag 6 maart 2019 is er een
informatieavond op school voor de ouders
van groep 7. Daar wordt uitgelegd wat het
praktijkexamen inhoudt. Dit wordt gedaan
door Annoesjka de Bruyn. Zij is voorzitter van
de werkgroep Gorinchem Oost.
Aanvang: 18.30 uur.
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07-02-2019

Studiedag (alle kinderen vrij)

08-02-2019

Avonduitvoering met Harp & Luit
(De Koels)

15-02-2019

Rapport mee

Week 8 (18 t/m 21-02-2019)

Rapportbespreking (10 min. gesprek)

25-02-2019 t/m 01-03-2019

Voorjaarsvakantie

06-03-2019

18.30 uur informatieavond
verkeersexamen ouders groep 7

03-04-2019

Schoolvoetbaltoernooi

04-04-2019

Verkeersexamen theorie groep 7

12-04-2019

Koningsspelen

19-04-2019 t/m 03-05-2019

Meivakantie

22-05-2019

Verkeersexamen praktijk groep 7

30-05-2019 + 31-05-2019

Hemelvaart (vrij)

07-06-2019

Schoolreis groep 1/2

10-06-2019

Tweede Pinksterdag

27-06-2019

Schoolreis groep 3 t/m 7

02-07-2019

Studiedag (alle kinderen vrij)

19-07-2019

Vrijdagmiddag alle kinderen vrij

22-07-2019 t/m 30-08-2019

Zomervakantie

www.cbshetkompas.net
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