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Kompasnieuwsbrief 20 
Vrijdag 29 juni 2018 
 

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 

Vrijdag 13 juli Eerste dag van de zomervakantie 

Maandag 27 augustus Eerste schooldag van het schooljaar 2018-2019 

 
Onderwijsinhoudelijk – Het eco-team 
Het eco-team draait nu ruim drie maanden. Graag doen zij hieronder verslag van hetgeen we 
in de achterliggende periode besproken en gedaan hebben.  
 
Tessa:  

Wij zijn van het eco – team en we bespreken dingen om minder geld te betalen. Wij hebben 

de bruine container aan gevraagd om afval in te doen. We hebben elke vrijdag een 

vergadering daar bespreken we in wat we gaan doen en wat er beter zou kunnen. We 

hebben ook een regel blad voor de wc gemaakt. Juf Geneugelijk heeft een afspraak gemaakt 

met Marieke Schoenmaeckers, dat is iemand uit de gemeente die dit soort dingen bedenkt. 

Jasmijn: 

Uit het eco-team gaan wij vertellen wat wij dit afgelopen jaar hebben gedaan. 

We hebben eerst natuurlijk alle taken verdeeld. 

Over de containers, wie op welke dag de containers buiten moet zetten. 

Op maandag : Tessa 

Op dinsdag : Joël 

Op woensdag :Geert-Jan  [omdat wij dan naar de gym zijn] 

Op donderdag : Jasmijn 

Op vrijdag :  Rick 

 

Er kwam ook iemand van de gemeente (Marieke Schoenmaeckers) 
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Marieke Schoenmaeckers  die had een paar ideeën: 

1. Ze had een idee om, met afval te knutselen 

2. En ze had nog een idee om op de stroom te letten. (Jasmijn) 

 

Rick en Joël: 

In deze periode hebben we heel wat gedaan met het eco-team                                                                

Van regels maken tot een mevrouw (Marieke Schoenmaeckers) die langskwam om te zien 

hoe we het deden. 

De mevrouw had best wel goede ideeën: 

1.dat we kunnen knutselen met afval. 

2.dat we kunnen besparen door de deuren in de wc dicht te doen, zodat de ventilator niet 

onnodig draait. 

Ook hebben we een bruine container aangeschaft, iedereen heeft een eigen dag waarop 

hij/zij hem naast de prullenbak zet. Die dagen zijn: 

Maandag: Tessa 

Dinsdag: Joël 

Woensdag: Geert-Jan (dan zijn wij naar de gym, dus dan zijn we er niet in de pauze) 

Donderdag: Jasmijn 

Vrijdag: Rick 

Ook gaan we ongeveer 1 keer in de maand rond de klassen om te vertellen wat we hebben 

gedaan en om te vragen hoe ze vinden dat het gaat. 

Bedankt dat u dit gelezen heeft. 

Er zal vast wel meer info komen, maar dat komt nog. 

Groetjes : juf Geneugelijk, Tessa , Jasmijn,  Joël , Rick , 

 
Boekenmarkt 
De boekenmarkt heeft het mooie bedrag van € 30,50  opgebracht. Iedereen die iets gekocht 
heeft, hartelijk bedankt! We voegen  dit geld bij de opbrengst van de sponsortocht. 
 
Opbrengst sponsortocht 
Nog niet al het sponsorgeld is ingeleverd. In de volgende Kompasnieuwsbrief leest u de 
opbrengst. 
 
Speelgoed schoonmaken 
Dank aan alle ouders die geholpen hebben bij het schoonmaken van het speelgoed in groep 
1/2. Enkele van u hebben op school geholpen en veel andere moeders hebben speelgoed 
mee naar huis gekomen. Dank u wel voor uw hulp, we kunnen volgend schooljaar weer met 
fris speelgoed gaan beginnen! 
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Nieuwe vloeren 
In de eerste week van de zomervakantie wordt er een nieuwe sportvloer in het speellokaal 
aangebracht  én worden in de lokalen van groep 3/4 en groep 7/8 tapijttegels gelegd. Erg fijn 
dat dit kan gaan gebeuren. Deze drie genoemde ruimtes moeten vóór maandag 16 juli 
geheel leeg zijn.  
Wie wil ons daarbij helpen? Met een groepje mensen is het vlot te doen. Als iedereen een 
stoel of tafel oppakt, is het zo gebeurd. De kasten hebben wielen, dus dat is ook geen 
ingewikkelde handeling. 
De bedoeling is dat  het meubilair uit het speellokaal in de hal van de onderbouw gezet 
wordt. Het meubilair uit het lokaal van groep 3/4 zetten we ook in de hal van de onderbouw 
en het meubilair van groep 7/8 moet in de hal van de bovenbouw gezet worden. 
Wanneer kan dit gebeuren? Het speellokaal en het lokaal van groep 3/4 kan op 
donderdagmiddag na schooltijd leeg geruimd worden. Het lokaal van groep 7/8 kan pas ’s 
avonds na de musical uitgeruimd worden, omdat we eerst de hal nog nodig hebben voor de 
musical. Helpt u allemaal even mee? Heel graag! Vele handen maken licht werk! 
 
Groepsindeling schooljaar 2018-2019 (onder voorbehoud) 
 

 Startgroep/groep 1/groep 2  Groep 3/4 

Ma/mo     Juf Tanis Ma/mo Juf   Van der Ham 

Ma/mi Juf Tanis Ma/mi Juf Van der Ham 

Di/mo Juf Tanis Di/mo Juf Flikweert 

Di/mi Juf Tanis Di/mi Juf Flikweert 

Wo/mo Juf Tanis Wo/mo Juf Van der Ham 

Do/mo Juf Wullems Do/mo Juf Flikweert 

Do/mi Juf Wullems Do/mi Juf Flikweert 

Vr/mo Juf Wullems Vr/mo Juf Van der Ham 

Vr/mi Vrij Vr/mi Vrij 

 
De startgroep komt alleen ’s morgens naar school.  
 

 Groep 5/6  Groep 7 Groep 8 

Ma/mo Juf Soeteman Ma/mo Nog niet bekend Juf Van der Kraan 

Ma/mi Juf Soeteman Ma/mi Nog niet bekend Juf Van der Kraan 

Di/mo Juf Soeteman Di/mo Nog niet bekend Juf Van der Kraan 

Di/mi Juf Soeteman Di/mi Nog niet bekend Nog niet bekend 

Wo/mo Juf Soeteman Wo/mo Nog niet bekend Juf Van der Kraan 

Do/mo Juf Soeteman Do/mo Nog niet bekend Juf Van der Kraan 

Do/mi Juf Soeteman Do/mi Nog niet bekend Juf Van der Kraan 

Vr/mo Juf Soeteman Vr/mo Nog niet bekend Juf Van der Kraan 

Vr/mi Juf Soeteman Vr/mi Nog niet bekend Juf Van der Kraan 

 
Deze groepsindeling is onder voorbehoud. Voor groep 7 hebben we nog geen leerkracht 
gevonden. In de drie advertentierondes die we inmiddels achter de rug hebben, is er in vijf 
verschillende kranten en op de sociale media geadverteerd. Reactie op de eerste ronde: één, 
maar niet passend bij onze vacature. Reactie op ronde twee en drie: geen. Weet u een 
capabele leerkracht, die geschikt is voor onze school? ik hoor/lees het graag van u! 
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Voorlopig zoeken we verder, maar het zou erg fijn zijn als ik u voordat de zomervakantie 
begint, zou kunnen laten weten wie de leerkracht van groep 7 wordt. Mochten we geen 
geschikte leerkracht kunnen vinden, dan zal groep 7/8 volgend schooljaar wellicht toch 
grotendeels gecombineerd worden, en gaan we de werkdrukmiddelen op een andere 
manier inzetten.  
 
Rooster rapportgesprekken 
Donderdag 5 juli hoopt juf Van den Nieuwendijk u het rooster voor de rapportgesprekken te 
sturen. Ieder die zich nog niet aangemeld heeft: doe dat a.u.b. per omgaande. 
 
AVG  
Nog niet alle ouders hebben het ingevulde formulier m.b.t. de AVG geretourneerd. Mag ik u 
vragen om dit alsnog op korte termijn te regelen? Bij voorbaat dank! 
 
Afscheid 
In de laatste schoolweek zullen we afscheid nemen van juf Verduijn (die in Ouddorp gaat 
werken), juf Tanis (die al enkele maanden in Dirksland werkt) en juf Sperling (die inmiddels 
in Middelharnis is gestart). Het afscheid met de leerlingen zal onder schooltijd plaatsvinden. 
Voor u als ouders is er gelegenheid om tijdens de slotavond na de musical (donderdag 12 
juli) deze juffen te groeten, onder het genot van een hapje en een drankje. 
 
Verjaardagen juli  
 

Datum  Groep  Naam leerling  Leeftijd  

2 juli 2 Mart Tanis  6 

3 juli 7 Jelle Hakvoort  11 

5 juli 7 Rick Démoed  11 

16 juli 5 Saron van der Wende  9 

20 juli 6 Ruben Roon 10 

23 juli 1 Bob van der Linden  5 

25 juli 3 Naomi Ista  7 

26 juli 4 Senne Jansen  8 

26 juli 7 Vincent Kamp  11 

 
Datum 
De laatste Kompasnieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op vrijdag 13 juli 2018. 
  
 
Met vriendelijke groet, 

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