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Kompasnieuwsbrief 16 
Vrijdag 20 april 2018 
 
 

Woensdag 25 april  Presentatie werkstukken groep 6, 11.30 - 12.00 uur 

Donderdag 26 april Koningsdag op  ‘Het Kompas’ 

Vrijdag 27 april t/m vrijdag 

11 mei 

Meivakantie 

Woensdag 16 mei  Ramen zemen 

 Bank Battle groep 7/8 

Dinsdag 22 mei Schoolreis groep 3 t/m 6 

Woensdag 23 mei Reservedatum ramen zemen 

 Start DVS blok 6: ‘We zijn allemaal anders’ 

Vrijdag 25 mei Kompas Actie Avond, 17.00 – 20.00 uur 

Dinsdag 5 juni Schoolreis startgroep, 1/2 

 Gastles VBOK (groep 7/8) 

Dinsdag 12 juni  Reservedatum schoolreis startgroep, 1/2 

Donderdag 14 juni Panna-toernooi 

Maandag 18 juni t/m vrijdag 

29 juni 

E-toetsen Cito LVS, groep 2 t/m 8 

Donderdag 21 juli  Sponsorloop 

Donderdag 28 juni Reservedatum sponsorloop 

Vrijdag 29 juni Studiedag, leerlingen vrij 

Woensdag 4 t/m vrijdag 6 juli Driedaagse schoolreis groep 7/8 

Vrijdag 6 juli Tweede rapport mee 

Maandag 9 juli Rapportgesprekken 

Dinsdag 10 juli Rapportgesprekken 

Woensdag 11 juli Spelletjesmorgen 

 Afscheidsavond groep 8 

Donderdag 12 juli  Laatste schooldag (onder voorbehoud) 

 Slotavond voor leerlingen en ouders 
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Verkeersexamen praktijk groep 7 
Ook voor het praktijkexamen verkeer zijn alle leerlingen van groep 7 in 
één keer geslaagd. Een mooie prestatie! Allemaal hartelijk gefeliciteerd!  
 
Collecte Paasviering 
De collecte voor de Bonisa-zending heeft het mooie bedrag van € 194,40 opgebracht. Hartelijk 
dank voor uw bijdrage!  
 
Schoolfruit 
Deze week was de laatste schoolfruitweek. Gedurende 21 weken hebben de leerlingen drie keer 
per week schoolfruit of –groente aangeboden gekregen. 
Bij deze een woord van dank aan alle ouders die geholpen hebben bij het schillen en snijden van 
het fruit. Het was geweldig dat u dit wilde doen, het maakte dat de leerlingen meer en beter fruit 
gegeten hebben, dan anders wellicht het geval zou zijn. Weest u ervan overtuigd dat we uw hulp 
erg gewaardeerd hebben.  
 
Vindt u het goed of belangrijk dat onze leerlingen op school 
gratis fruit aangeboden krijgen? En bent u ook bereid te helpen 
bij het hapklaar maken van het fruit? Daar zijn we best 
benieuwd naar. Wilt u mij laten weten wat hierover uw mening 
is? Dat helpt mij om een keus te maken m.b.t. een eventuele 
deelname voor een volgend jaar. Graag lees ik uw reactie. Bij 
voorbaat dank! 
 
Koningsdag 
Op onze school vieren we donderdag 26 april Koningsdag. De leerlingen van de onderbouw en 
de bovenbouw hebben een spel(letjes)morgen. We lunchen die dag met alle groepen op school. 
In tegenstelling tot wat in de vorige nieuwsbrief stond, is de bedoeling dat alle leerlingen hun 
eigen lunchpakket meebrengen + twee keer drinken. Daarnaast krijgt iedereen in de 
ochtendpauze en ’s middags een lekkere traktatie van de school. 
Na de lunch is er nog een gezellig programma tot 14.30 uur. Dan gaat de school uit en begint 
voor alle leerlingen de meivakantie. 
 
Ramen zemen 
Woensdag 16 mei hopen we weer met een aantal ouders de ramen aan de buitenkant te zemen. 
Helpt u ook mee? Vele handen maken licht werk. 
Bij ongeschikt weer stellen we het zemen een weekje uit en zien we u graag op woensdag 23 
mei. Bij voorbaat dank! 
 
Schoolreis groep 3 t/m 6 
Dinsdag 22  mei staat de schoolreis voor groep 3 t/m 6 gepland. We gaan deze keer met groep 
3/4 naar Avifauna en met groep 5/6 naar Archeon. De kosten van de schoolreis bedragen voor 
groep 3/4 € 23,50 en voor groep 5/6 € 26,00. Wilt u dit bedrag uiterlijk woensdag 16 mei storten 

op rekeningnummer NL30RABO0361350317? 
 
De leerlingen van groep 3 t/m 6 moeten om 08.30 uur op school zijn. We 
gaan dan eerst naar binnen om nog wat praktische zaken te regelen en een 
zegen te vragen over de dag.  Rond 08.45 uur vertrekken we.  
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‘s Avonds hopen we tussen 17.30 en 17.45 uur weer bij school te arriveren. Andere jaren 
werkten we met een telefoonpiramide, maar er kwamen te veel klachten van ouders die op een 
telefoontje wachtten en niet gebeld werden. Dus deze keer gewoon weer een aankomsttijd met 
een kleine marge. 
Van alle leerlingen wordt gevraagd om  zelf een lunchpakket, drinken, fruit, een lege plastic tas 
en een nat washandje in een plastic zakje (of verfrissingsdoekjes) mee te nemen.  
Wij vragen u vriendelijk, maar zeer dringend om uw kind niet té veel geld mee te geven.  
In geval van nood zijn we te bereiken op telefoonnummer 06 –25 42 00 64. Wilt u niet gaan 
telefoneren voor allerlei andere zaken? Dank u wel! 
Wellicht ten overvloede: De leerlingen mogen geen mobiel meenemen. 

De leerlingen van startgroep, groep 1/2 en groep 7/8 hebben op dinsdag 22 mei geen school. 
 
Kompas Actie Avond  
Vrijdag 25 mei hopen we onze Kompas Actie Avond te houden. Dit jaarlijkse festijn heeft in elk 
geval twee doelen: de gezamenlijkheid en verbinding tussen ouders en school beleven én een 
financieel extraatje voor de school bij elkaar brengen. Beiden vinden we belangrijk en hopelijk 
vindt u dat ook.  
De opbrengst van de avond is deze keer voor de aanschaf van een B-Bot, een OZO-Bot en een set 
Lego Mindstorms. We willen dit gaan gebruiken bij Wetenschap & Techniek. 
Helpt u mee om dit te realiseren? We verwachten u op vrijdagavond 25 mei tussen 17.00 en 
20.00 uur. Er is weer van alles te kijken, te doen en te kopen. Breng gerust familie, vrienden en 
bekenden mee; iedereen is welkom! 

 
 

TSO 
Vriendelijk verzoek van de moeders van de overblijf: Als uw kind zo af en toe eens overblijft, wilt 
u dit dan tijdig doorgeven aan de desbetreffende moeder (zie rooster). Als uw kind op een vaste 
dag overblijft, maar een keer niet komt, wilt u dit dan ook op tijd doorgeven? Bij voorbaat dank! 
  
Bericht van meester Jarco 
 
Beste ouders, leerkrachten en kinderen, 
 
Via de nieuwsbrief wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten en 
berichtjes die jullie gestuurd hebben tijdens de periode dat ik ziek was. Ik vond 
het erg leuk om zoveel mooie kaarten en tekeningen te krijgen. Het deed mij 
goed dat zoveel mensen meeleefden, nogmaals hartelijk bedankt daarvoor. 
Gelukkig gaat het nu weer beter met mij, hoewel mijn gezichtsvermogen helaas 
verder verminderd is. Toch ben ik blij dat ik mijn werk op school weer kan doen. 
 
Met vriendelijke groet, Jarco Bakelaar  

mailto:info@hetkompas-stellendam.nl


Christelijke basisschool “Het Kompas” ● Schoolstraat 19, 3251 AX Stellendam ● Postbus 24, 3251 AA Stellendam 

Tel.: 0187-492458 ● Fax: 0187-490179 ● Email: info@hetkompas-stellendam.nl ● www.hetkompas-stellendam.nl 

 
Maatjesmoment mei 
In mei hebben we een maatjespauze. De maatjes spelen dan met elkaar op één van de beide 
pleinen.  
 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 18 mei 2018. Voor alle genoemde data in 
de toekomst geldt: D.V. 
 
Verjaardagen mei 

Datum Groep Naam leerling Leeftijd 

7 mei 4 Levi de Waal 8 

8 mei 5 Mirthe van Grevenstein 9 

10 mei 2 Joël van der Wal 6 

10 mei 4 Nick van Veen 8 

14 mei 1 Cheyenna Hoffman 5 

22 mei 3 Esmee van der Welle 7 

25 mei 5 Nathaniël Opacic 9 

27 mei 6 Sander Breur 10 

30 mei 5 Aaron Breen 9 

 
 
Met vriendelijke groet, 

G.A. (Gea) Geneugelijk 
          (directeur) 
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Het Kompas is onderdeel van:       
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