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Nazomer nieuws van t Kompas
CJS t Kompas:
“Kinderen leren het Leven”

Oktober 2017
Beste ouders verzorgers,
Wat fijn dat het allemaal goed gaat op school! We kijken terug op een geslaagde middag
met kampvuur en heerlijke broodjes, toen we het JENA plan logo overhandigd kregen.
Wij zijn hier allemaal erg trots op; dat begrijpt u.
Jenaplan is een vernieuwend onderwijs concept; het betekent in de praktijk dat het er
ook echt anders aan toe gaat dan op de traditionele basisschool waarbij de kinderen
gestructureerde leerjaren doorlopen. Het samen werken in thema’s, in verschillende
leeftijden door elkaar hoort ook echt bij J
enaplan. De leerkrachten zijn natuurlijk heel belangrijk;
zij praten en helpen de kinderen bij het werken aan hun
leerdoelen. Een veilige en fijne sfeer hoort erbij. Deze
positieve sfeer van veiligheid, vriendschap en werkplezier
is de kracht van ons schooltje. Klein is dan ook heel
krachtig!
Om die reden zullen er ook ouders komen uit andere
dorpskernen. Ouders en kinderen die bewust voor de
Jenaplan school kiezen en het ritje naar den Bommel
maken. Voor het voortbestaan en de ontwikkeling van
onze school is dit heel belangrijk!
Bij Jenaplan hoort ook trots zijn op je werk en dit
presenteren. Wij zijn Joyce en de ouders van de OR heel dankbaar voor het prachtige
podium in de hal. Het is de bedoeling dat hierop heel vaak leuke presentaties van
kinderen te zien zijn.
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De juffen gingen twee woensdagen naar studiebijeenkomsten en bij beide dagen stond
het woord GELUK en welbevinden wel centraal. Gelukkige kinderen in een gelukkige
school; zo bouwen we samen aan een gelukkig dorp en een gelukkige wereld. Wat een
mooie opdracht, ook juist voor de Christelijke school. Zo hebben we ook de dag van de
leerkracht gevierd!
Deze weken wordt er in de school gewerkt over de kinderboeken week en het Christelijke
thema: Bibbers in je buik!

Ook de school op seef lessen zijn weer begonnen!
Fijn dat veel ouders zich al opgegeven hebben om de OR te helpen met extra activiteiten;
samen moeten wij onze school dragen!
Groen Schoolplein
De plannen voor het nieuwe natuurlijke speelplein groeien nog steeds (langzaam) verder.
Het is en blijft de bedoeling dat we hier in het voorjaar mee aan de slag gaan. Wij houden
u op de hoogte! Wij zijn positief gestemd en er groeit ook een mooie spaarpot.
U weet dat de deur open staat en u altijd met de juf of met mij contact op kunt nemen. U
bent van harte welkom!
Wij wensen u een fijne en ontspannen herfstvakantie, namens het team,
Jos koopman
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De leerlingenraad is weer compleet!
De nieuwe leden zijn Noa Hokke uit groep 6 en Wouter van den Boogerd uit groep 5.
De kinderraad praat en denkt mee over schoolzaken.
Deze vergadering is gesproken over :
* een fijne schone school en hoe we de toiletten van groep 3 -5 schoner kunnen houden
* het speelplein en de plannen en de afspraken bij het buiten spelen
* buitensluiten en vriendschap-hoe we hier op school mee omgaan om elkaar te helpen
en het voor iedereen fijn te maken
De leden van de kinderraad vinden het heel fijn om mee te denken met de school!

Nieuws van de Gezellige Guppy’s
Het schooljaar is al weer een paar weken oud en de kinderen zijn aardig gewend aan hun
nieuwe rol in de groep. Oudste ( meer verantwoording) , middelste( ze weten al hoe het
gaat in de groep) en jongste( heel veel nieuwe, spannende dingen) We hebben hard
gewerkt aan allerlei thema’s en vakgebieden.
In groep 3 is lezen natuurlijk enorm belangrijk. Ze kennen intussen heel veel letters en
kunnen al aardig woordjes lezen. Dat lezen is super belangrijk. In de bibliotheek zijn leuke
boekjes te leen voor AVI start of Avi 1 . De kinderen vinden het meestal erg leuk om u (of
hun grootouders) voor te lezen. Probeer het maar!
Lezen blijft ook in de groepen 4 en 5 erg belangrijk. We noemen dat leeskilometers
maken. Hoe meer ze lezen, hoe beter het gaat en hoe sneller en hoe veel leuker ze het
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vinden. Het moeten natuurlijk wel boekjes zijn die ze zelf leuk vinden. Dat kunnen dus
ook stripboeken zijn.
Rekenen hoort er ook bij. Groep 3 is begonnen met + (plus) en – (min). Voor groep 4 en 5
zijn de tafels belangrijk. Ook hiervoor geldt: oefenen, oefenen …..
En klokkijken. U kunt ze op een speelse manier helpen door op gezette tijden te vragen
hoe laat het is. In groep 4: hele, halve uren en kwartieren.
Groep 5 komt daar ook 5 en 10 voor en over en de digitale kloktijden bij. Op de volgende
site staan handige tips.
http://www.thuisinonderwijs.nl/tien-tips-om-je-kind-te-leren-klokkijken/

Juf Herma
Zoals jullie waarschijnlijk al weten zijn mijn man Gerrit en ik, naast ons werk in
Nederland, betrokken bij verschillende projecten in Afrika.
Onze liefde voor Afrika is ontstaan tijdens de 4 jaar die we gewoond en gewerkt hebben
op het hospitaalschip de Africa-Mercy en de projecten die we nu doen bouwen dan ook
voort op de contacten die we toen opgebouwd hebben. Vorig jaar zijn we met een
projectteam naar Mozambique geweest om daar te helpen bij de opbouw van een kleine
kliniek en het trainen van leerkrachten van een school. Dit jaar gaat een team van 5
mensen (verpleegkundigen) met ons mee naar een ziekenhuis in N'Zao, Guinee om daar
een belangrijke bijdrage te leveren aan bijscholing van verpleegkundigen. Gerrit is
ondertussen aan het werk met het management van het ziekenhuis om hen te helpen bij
de verdere groei van het ziekenhuis. Dat doet hij zo'n 3 a 4 keer per jaar voor een aantal
weken. Omdat hij zelf dus hele dagen aan het werk is heeft hij geen tijd om daarnaast
een team te faciliteren en daarom mag ik dat doen. We vertrekken op 17 november en
hopen 8 december weer terug te zijn. Annelies Hokke zal mij die weken in de klas
vervangen en daar ben ik erg blij mee. We zijn dankbaar voor het zendingsgeld dat we
mogen gebruiken voor dit project! Als u meer wil weten over de teams en het werk dat
we doen verwijs ik u naar onze website: www.followministries.nl
Lieve groet, Herma Meijerink
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Dode-hoek-les
Maandagmorgen was het de kinderen al opgevallen toen ze op school kwamen. Er stond
een hele grote vrachtwagen geparkeerd bij school.
De chauffeuse gaf les aan alle klassen over hoe je met vrachtwagens om moet gaan in het
verkeer. Eerst kregen we informatie over de verkeersregels. Daarna maakten we een
quiz. Hiermee kunnen we zelf nog een prijs winnen. Toen we de vragen nakeken bleek
dat alle ‘groep-achters’ de quiz zonder fouten hadden gemaakt en ook een groot deel van
groep 7. Ook de andere kinderen hadden een uitzonderlijk laag aantal fouten! De
chauffeuse-juf was echt verbaasd en trots!
Hierna mochten we nog in de vrachtwagencabine kijken en aan het eind mochten we op
de laadklep naar boven. Toen alle aapjes ingeladen werden, gingen de deuren dicht en
klonk er een oorverdovend gegil. We wisten niet dat het zo donker was in een
vrachtwagen.
De kinderen hebben genoten van de vrolijke en grappige juf van de Safety Truck!
Bedankt!

OUDERRAAD en overige schoolzaken
De ouderraad zoekt nog steeds minimaal twee enthousiaste mama’s (of papa’s) voor in
de ouderraad.
De OR vergadert ongeveer vier keer na schooltijd over alle leuke en extra zaken van de
school. U kunt er dus veel creativiteit in kwijt en u hoeft niet bang te zijn dat het u heel
veel tijd kost want we doen het vooral samen. U kunt bij Bianca of Carin terecht voor
meer informatie en U bent van harte welkom!!!

Acties:
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Met de feestdagen in aantocht vertellen wij u vast over de volgende acties;
De actie Schoenendoos (schoenmaatjes) start deze week
samenwerking met de kerken in het dorp. Van harte
aanbevolen want u maakt heel veel kinderen blij!
De speculaas verkoop actie georganiseerd door de OR
gaat op 23 oktober , na de vakantie, van start. Wij
hopen dat de kinderen weer heel veel pakjes heerlijke
speculaas zullen verkopen want de opbrengst gaat weer
naar de spaarpot voor ons nieuwe plein.

in

Belangrijke data
16-20 oktober
31 oktober
1 november
9 november
9/10 november
17 nov t/m 8 december
23 november

Herfstvakantie
Studiemiddag , kinderen vrij
Dankdag, 11 uur in de Hervormde kerk.
Nationaal Schoolontbijt
Juf Wilma afwezig, er is vervanging.
Juf Herma Meijerink afwezig, juf Annelies vervangt.
Studiemiddag. Kinderen ’s middags vrij

Het duurt nog heel erg lang voor ons gevoel, maar op 5 december eten de kinderen op
school en zijn dan om 14.00 uur vrij!! Dit stond nog niet op de jaarkalender.

Nieuws van rondom de school
Geen nieuws dit keer.
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Vrienden van CBS ‘t Kompas
Garage Blaak
www.garageblaak.nl
tel. 0187 611317
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Reedor Rioleringsservice
www.reedor.nl
tel. 0187 664712

Stichting Bommelstee
www.bommelstee.nl
tel. 0187 612293
Kapsalon Bakelaar
tel. 0187 611380
Breeman Tweewielers
www.breemantweewielers.nl
tel. 0187 641324
Ridderhof Trading & Consultancy
tel. 0187 612022
tel. 0187 612063

www.tzand.landwinkel.nl
tel. 0187 612300
RoosRos Architecten
www.roosros.nl
tel. 0186 691580

Landwinkel ’t Zand
Manege Oostmoer
www.manegeoostmoer.nl
tel. 0187 611242
FNRS

Brouwer de Koning Advies
www.brouwerdekoningadvies.nl
tel. 0187 619929

