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Kompasnieuwsbrief 12 
16 februari 2018 
 

Donderdag 22 februari Leespromotie Dorien ’t Jong (bibliotheek) voor alle groepen 

Maandag 26 t/m vrijdag 2 

maart 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 12 maart  Presentatie ‘Keepvogel’ Dorien ’t Jong (bibliotheek), groep 

3/4 

Maandag 12 t/m vrijdag 16 

maart 

Open lessen groep 1 t/m 8 

Vrijdag 16 maart Nationale Pannenkoekendag 

Woensdag 28 maart Grote Rekendag 

 Paasfeestviering groep 1 t/m 8, aanvang: 18.30 uur 

Vrijdag 30 maart t/m 

maandag 2 april  

Goede Vrijdag en Pasen 

Dinsdag 3 april Studiedag, alle leerlingen vrij 

Woensdag 4 april Start DVS blok 5 ‘We dragen allemaal een steentje bij’ 

 Presentatie werkstuk groep 7, 11.30 - 12.00 uur 

Donderdag 5 april Theoretisch verkeersexamen groep 7 

Donderdag 12 april Praktisch verkeersexamen groep 7 

 Concert groep 1 t/m 4, 14.30 – 15.30 uur 

Vrijdag 13 april Concert groep 5 t/m 8, 14.30 – 15.30 uur 

 
Onderwijsinhoudelijk – sponsorkind ‘Woord en Daad’ 
Elke groep maakt een keer in het schooljaar iets voor ons 
sponsorkind van Woord & Daad. Deze keer was groep 5/6 
aan de beurt. Ze hebben een leuke kaart gemaakt, waarin ze 
de hartelijke groeten overbrengen, laten zien wie er allemaal 
in de groep zitten én waar ons land op de wereldkaart ligt. 
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Actie voor het goede doel 
De cakeverkoop voor ‘Bartimeüs’ is prima verlopen. Er zijn veel cakes verkocht en de 
opbrengst voor ‘Bartimëus’ bedraagt € 554,70.  Hartelijk dank aan iedereen die verkocht en 
gékocht heeft en aan de AC die de actie georganiseerd heeft! 
 
Extra controle hoofdluis 
Donderdag 15 februari jl. is er preventief een extra luizencontrole uitgevoerd. Gelukkig 
waren alle hoofden ‘schoon’. Dank aan de ouders die de luizencontroles uitvoerden. 
 
Maatjesmoment februari 
Vrijdag 23 februari hebben we het maandelijkse maatjesmoment. Deze keer gaan de grote 
en de kleine maatjes met elkaar een gezelschapsspelletje spelen. Een leuke activiteit, maar …  
zoveel spelletjes bezitten wij niet op school. Daarom het verzoek aan alle leerlingen om 
volgende week vrijdag een gezelschapsspelletje mee te brengen dat geschikt is voor de 
jongste maatjes en gespeeld kan worden met 2 à 3 personen. Bij voorbaat dank! 
 
Continurooster 
Vrijdag 23 februari hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 weer een continurooster.  Zij 
lunchen op school en zijn dan om 14.30 uur uit. Geeft u die dag een lunchpakket en drinken 
mee aan uw kind? 
 
Open lessen 
Van maandag 12 t/m vrijdag 16 maart hebben we de jaarlijkse open lessen. Deze keer wordt 
in alle groepen een les Engels gegeven. In groep 6 t/m 8 geven we groepsdoorbrekend 
Engels. Daarom worden de ouders van deze groepen allemaal op dezelfde tijd verwacht. 
 

Groep 1/2 Donderdag 15 maart 2018 10.30-11.00 uur 

Groep 3/4 Vrijdag 16 maart 2018 10.00-10.30 uur 

Groep 5 Vrijdag 16 maart 2018 14.00-14.30 uur 

Groep 6/7/8 Maandag 12 maart 2018 13.30-14.00 uur 

 
Twee spelregels hanteren we: 
1. Wij verzoeken u om tijdens de les niet met elkaar te gaan zitten praten. Dit wordt over het 
algemeen als storend ervaren, door leerlingen en leerkrachten. 
2. Wilt u a.u.b. geen jongere kinderen meebrengen in de les? Dit leidt te veel af. 
 
We hopen dat u in de gelegenheid bent om te komen; voor uw kind is dat leuk, en voor u 
kan het heel zinvol zijn. Mocht u zelf verhinderd zijn, dan mag er een opa of oma komen. 
Hartelijk welkom! 
 
Nationale Pannenkoekendag 
Vrijdag 16 maart is weer de Nationale Pannenkoekendag. Ook dit jaar doen we graag weer 
mee. Opnieuw willen we de ouderen in het zonnetje zetten met een zelfgebakken 
pannenkoek. De bewoners van ‘Het Spectrum’ worden uitgenodigd om op school 
pannenkoeken te komen eten. Voorgaande jaren werd dit zeer gewaardeerd en we 
verwachten dat dit deze keer weer het geval zal zijn. Natuurlijk gaat ons dit niet alleen 
lukken en zijn we erg blij met hulp! Wij zijn op zoek naar: 
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- Eén of twee moeders/vaders die op vrijdagochtend 16 maart in de keuken van de school 
pannenkoeken bakken, samen met enkele leerlingen van groep 7/8. Beslag maken: vanaf 
08.30 uur, start bakken: vanaf 09.00 uur.  
-  Ouders (of grootouders) die thuis pannenkoeken willen bakken en deze op 16 maart rond 
11.45 uur (zonder beleg) op school aanleveren.  
- Vaders/moeders die eind van de ochtend mee willen helpen om de bewoners van ‘Het 
Spectrum’ naar ‘Het Kompas’ te rijden en om 13.00 uur weer terug. Kunt u ergens bij 
helpen? Dat zou heel fijn zijn. U kunt zich aanmelden bij juf Verduijn -> 
m.verduijn@hetkompas-stellendam.nl Bij voorbaat dank! 
 
Kompas Actie Avond 
Vrijdag 25 mei is onze jaarlijkse Kompas Actie Avond. Het duurt nog even eer het zo ver is, 
maar toch vragen we in dit stadium alvast wie van u in de gelegenheid is om te komen 
helpen. Er is veel hulp nodig om er een geslaagde avond van te maken. Elk jaar is dit weer 
gelukt, dus ik ga er zonder meer vanuit dat we er ook dit jaar weer in slagen om er samen 
een mooie avond van te maken. Kunt u helpen, meldt u zich dan aan bij Corine Klink 
rcklink@solcon.nl  Bij voorbaat dank! 
 
Muziekgebouw GO 
Op verzoek van Muziekgebouw GO stuur ik u hun nieuwsbrief. U vindt deze in de bijlage. 
 
Meester Jarco 
Ook deze nieuwsbrief is zonder illustraties. Meester Jarco is wel weer thuis uit het 
ziekenhuis, maar de klachten houden aan, dus hij kan zijn werk nog niet doen. Voor kinderen 
die het leuk vinden om een kaartje aan de meester te sturen is hier het adres: 
Jarco Bakelaar, Molendijk 49, 3258 LM Den Bommel. 
 
Datum  
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 9 maart 2018. Voor alle data geldt: zo 
de Heere wil en wij leven. 
 
Met vriendelijke groet, 

G.A. (Gea) Geneugelijk 
          (directeur) 
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