
Kompasnieuwsbrief 10 - vrijdag 31 januari 2020 

 

Beste ouders, 

 

De kalender ziet er de komende weken als volgt uit:  

 

Zaterdag 1 februari Herdenking Watersnoodramp (groep 7/8) 
 

Maandag 10 februari  Start DVS blok 4 ‘We hebben hart voor elkaar’ 

Woensdag 12 februari  School Maatschappelijk Werk (op afspraak)  

Vrijdag 14 februari Eerste rapport mee 

Maandag 17 februari Rapportgesprekken eerste rapport 

Dinsdag 18 februari Rapportgesprekken eerste rapport 

Maandag 24 t/m vrijdag 28 
februari 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 2 maart Start Groepsplan-periode 2 

Donderdag 5 maart Leerlingbespreking (2) 

 Spelletjes in ‘Het Spectrum’ (groep 6) 

Woensdag 11 maart Biddag 

Maandag 16 maart Boekpromotie bibliotheek (groep 3 t/m 8) 

Woensdag 18 maart Koffieochtend 

 Schoolvoetbal (groep 7/8) 

Vrijdag 20 maart Nationale Pannenkoekendag 

Maandag 23 t/m vrijdag 27 
maart 

Preventieve groepsgesprekken (startgroep t/m groep 8)  

Woensdag 25 maart Grote Rekendag 

Vrijdag 27 maart Laatste werkdag juf Wullems i.v.m. bevallingsverlof 

Woensdag 1 april Finale Schoolvoetbal (groep 7/8) 

 

Onderwijsinhoudelijk - Oudertevredenheidspeiling 2019-2020 

In november jl. heeft u gelegenheid gehad om de tweejaarlijkse 

oudertevredenheidspeiling in te vullen. 26% van de ouders heeft hiervan 



gebruik gemaakt. Dat is een vrij laag percentage, maar in overleg met de bovenschoolse 

medewerker ‘kwaliteitszaken’  is besloten dat we hiermee toch voldoende 

aanknopingspunten hebben voor ons schoolbeleid. 

Een uitzondering betreft de vragen over het continurooster. Om daar eventueel stappen in 

te gaan ondernemen zouden we graag meer ouders willen horen. Voorlopig laten we de 

schooltijden zoals ze zijn, met wel op elke vrijdag vóór een vakantie een continurooster voor 

groep 5 t/m 8. In de maanden juni en juli hebben we eveneens voor de bovenbouw 

continurooster op de vrijdag. 

In de bijlage vindt u de analyse van de peiling. Heeft u er vragen over? Wilt u er iets over 

opmerken? Tijdens de volgende koffieochtend (woensdag 18 maart)  wil ik er met u over in 

gesprek gaan. Wilt u meepraten? Hartelijk welkom! 

 

Rapport 

Vrijdag 14 februari krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 hun eerste 

rapport. In de rapportmap zit een kleurenversie en een zwart-wit versie. 

De kleurenversie mag u houden, de zwart-wit versie zien wij graag bij de 

rapportgesprekken, ondertekend en in de rapportmap, retour.  Bij 

voorbaat dank! 

 

Kijkwijzer 

De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen in hun rapportmap ook een uitdraai van het 

observatiesysteem KIJK! met een kijkwijzer die u helpt om de informatie beter te begrijpen. 

Tijdens het rapportgesprek geeft de juf verdere toelichting. 

 

Rapportgesprekken 

Maandag 17 februari en dinsdag 18 februari vinden de rapportgesprekken plaats. In de 

bijlage vindt u het aanmeldformulier voor deze avonden. Wilt u het formulier invullen en 

uiterlijk maandag 10 februari terugmailen aan juf Van den Nieuwendijk? 

k.vandennieuwendijk@hetkompas-stellendam.nl  Donderdag 13 februari ontvangt u dan 

het rooster voor de rapportgesprekken. 

De rapportgesprekken zijn niet voor groep 8. Met deze ouders en hun kind voeren we op 

een ander moment verwijzingsgesprekken voor het voortgezet onderwijs. Juf Van der Kraan 

maakt daarvoor een apart rooster, net als destijds voor de NIO-gesprekken.  

 

Open lessen 

De opmerkzame lezer zal gezien hebben dat de week van de open lessen (16 t/m 20 maart) 

van de kalender verwijderd is. We hebben besloten om u in plaats daarvan in de week 

daarna, tijdens de Grote Rekendag (woensdag 25 maart), de gelegenheid te bieden om de 

hele morgen ‘binnen te lopen’. U krijgt daar nog meer informatie over. 
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Nationale Pannenkoekendag 

Vrijdag 20 maart is weer de Nationale Pannenkoekendag. 

Traditiegetrouw hopen we weer pannenkoeken te gaan bakken 

voor de ouderen in Stellendam. We zijn dus weer op zoek naar 

enkele ouders die op die vrijdagmorgen vanaf 09.00 uur in de 

keuken van onze school, samen met de leerlingen van groep 7/8 

pannenkoeken willen bakken. Kunt u helpen? Geef dit dan door 

aan juf Van der Kraan: s.vanderkraan@hetkompas-stellendam.nl Bij voorbaat dank! 

Voor het vervoeren van de ouderen uit ‘Het Spectrum’ naar school en terug hebben we dit 

jaar geen hulp nodig. 

 

Blokfluitgroep  

Er hebben zich 9 leerlingen uit groep 3 t/m 6 gemeld voor de blokfluitgroep. Als er nog meer 

leerlingen uit groep 3 willen deelnemen (wat we in eerste instantie niet van plan waren, 

maar waar wel animo voor blijkt te zijn), dan graag per omgaande 

aanmelden…. 

Binnenkort hopen we verdere afspraken met de leerlingen te maken 

en krijgt u bericht als er nog iets aangeschaft moet worden. Wel kan 

ik alvast doorgeven dat elke leerling zijn/haar eigen blokfluit moet 

kopen. 

De blokfluitles start op dinsdagmiddag 3 maart, meteen na 

schooltijd. Juf Soeteman en ik hopen om beurt de les te geven en er 

zijn geen kosten aan verbonden. Wel hopen en verwachten we dat u thuis stimuleert dat uw 

kind goed oefent. Als dat allemaal lukt, kunnen we met elkaar een leuk resultaat gaan 

bereiken. 

 

Muziekensemble  

Voor het muziekensemble hebben zich 3 leerlingen aangemeld, allen uit groep 5/6. Juf 

Soeteman gaat kijken of zij hiermee iets kan doen rondom haar muzieklessen. Een ‘officieel’ 

schoolensemble dat wekelijks repeteert wordt dit dus niet. 

 

Ouderbijdrage - herinnering 

Zoals gebruikelijk attendeer ik u in de maand januari nogmaals op de 

ouderbijdrage. Heeft u nog niet betaald en wilt u dit wel doen? Het 

betreft  een vrijwillige bijdrage voor de school, om wat extra dingen te 

doen die het voor de leerlingen net iets leuker maken. Op blz. 53 van 

onze schoolgids kunt u lezen waar we dit geld zoal aan besteden. Het 

tarief is € 7,50 per kind. Dit bedrag is laag. Sommige ouders geven iets 

meer. Dat mag; graag zelfs.Het rekeningnummer waarop u uw bijdrage 

kunt storten is: NL 30 RABO 0361 3503 17. Bij voorbaat hartelijk dank! 
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Operatie juf Tanis 

De operatie van juf Tanis is gelukkig goed verlopen. Ze hoopt volgende week loopgips te 

krijgen en is van plan om daarna snel een kijkje in de klas te komen nemen. Wilt u de juf een 

kaartje sturen? Het adres is: 

Juf H. Tanis 

Havenweg 3b 

3253 XC Ouddorp 

 

Vervanging juf Tanis 

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal juf Wullems álle maandagen van het verlof van 

juf Tanis voor haar rekening nemen. Deze mogelijkheid deed zich voor en we maken hier 

graag gebruik van. Dank aan juf Sperling die zich bereid verklaard had om ons te helpen, 

maar zich nu, naast haar gezin, kan concentreren op één school i.p.v. twee….. Wie weet 

kunnen we elkaar in de toekomst nog eens van dienst zijn.  

 

Maatjesactiviteit februari 

In februari spelen de maatjes een gezelschapsspelletje 

met elkaar.  

 

Regel van de maand februari 

Ho, ho, we vertellen geen lelijke dingen over elkaar, dat 

vinden we heel naar. 

 

Verjaardagen februari 

 

Datum Groep Naam leerling Leeftijd 

1 februari 6 Meredith van der Velde 10 

2 februari 5 Yaoz Hogenbirk 9 

7 februari 2 Olivier Troost 6 

8 februari 5 Jurre van Kempen 9 

9 februari 1 Anne-Sophie ‘t Mannetje 5 

10 februari 4 Jolise van der Giessen 8 

14 februari 2 Eline Klijn 6 

15 februari 4 Carlijn de Deugd 8 

15 februari 4 Jilles Klink 8 

15 februari 1 Livia de Leeuw 5 



15 februari 6 Marinde Voogd 10 

22 februari 8 Roan Klink 12 

 

 

Datum 

De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 14 februari 2020. Voor alle 

toekomstige data geldt: zo de Heere wil en wij leven. 

Met vriendelijke groet, 

G.A. (Gea) Geneugelijk 
          (directeur) 

 
 

📫            : Schoolstraat 19, 3251 AX Stellendam 

📫            : Postbus 24, 3250AA Stellendam 

           : 0187-492458 

           : g.geneugelijk@hetkompas-stellendam.nl 

            : www.hetkompas-stellendam.nl 
 
Het Kompas is onderdeel van:    
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