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Kompasnieuwsbrief 19 
vrijdag 15 juni 2018 
 

Maandag 18 juni t/m 

donderdag 28 juni 

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

Donderdag 21 juni  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 

Maandag 27 augustus Eerste schooldag van het schooljaar 2018-2019 

 

Onderwijsinhoudelijk – ‘Lezen met de strippenkaart’ 
Al enige jaren hebben we het project ‘Lezen met de strippenkaart’. Dit project is bedoeld om 
het thuislezen te stimuleren. We merken al langere tijd dat het project niet meer aan zijn 
doel beantwoord. Er doen erg weinig leerlingen aan mee, en de strippenkaarten die 
ingeleverd worden staan vaak vol met titels die op school gelezen zijn i.p.v. thuis. Er is dan 
ook besloten om het project aan het eind van dit schooljaar te stoppen. Komend jaar zullen 
we ons beraden op een mogelijke andere aanpak. Mocht u hier ideeën voor hebben, dan 
hoor ik het graag. Dank aan mw. Arja Breur, die trouw al jarenlang op dinsdag tussen de 
middag de strippenkaarten aftekende.   
 
Pannatoernooi 
Afgelopen donderdagmiddag was het na schooltijd nog spannend op het schoolplein in en 
rondom de pannakooi. Enkele fanatieke leerlingen uit groep 5 t/m 8 speelden daar met 
elkaar het pannatoernooi. In teams van twee leerlingen werd er tegen elkaar gespeeld, 
terwijl iedereen hard aangemoedigd werd door de klasgenoten. We mogen terugkijken op 
een gezellige en sportieve wedstrijd. De finale werd gespeeld door Nanda en Lieke tegen 
Vincent en Jelle. De uiteindelijke winnaars waren Vincent en Jelle. Gefeliciteerd jongens!! 
 

   

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 

 
 
Sponsorloop (bijlage) 
Donderdag 21 juni hopen we onze jaarlijkse sponsorloop te houden. De opbrengst van de 
sponsorloop willen we besteden aan nog een aanvulling op het gereedschap dat we vorig 
jaar gekocht hebben plus extra knutselspullen, die we normaal niet kopen. U kunt dan 
denken aan: 
- Bouwpakketjes 
- Linoleum en gutsen 
- Kraaltjes 
- Textielstiften/ glasstiften 
- Gipsvormpjes en gips 
- Glitterklei 
- Doosjes en kistjes om te bekleden 
- Enzovoorts ……. 
Sponsort u mee? Daar zouden we blij mee zijn!  

 
Speelgoed schoonmaken startgroep, 1 en 2 
Zoals u weet maken we altijd aan het eind van het schooljaar  het speelgoed van groep 1 en 
2 schoon. We gaan ervan uit dat alle ouders van startgroep, 1 en 2 hieraan hun steentje 
willen bijdragen. Voor de ouders die dit graag thuis doen: op vrijdag 22 juni kunt u het een 
en ander meenemen. Voor de ouders die liever op school een uurtje speelgoed soppen: dit 
kan op dinsdagmorgen 26 juni en woensdagmorgen 27 juni. Bij voorbaat dank voor uw 
hulp! 
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SGP Schooldebat 
Donderdagmorgen 28 juni zal groep 7/8 deelnemen aan een schooldebat in het Rondeel in 
Middelharnis. Dit wordt georganiseerd door SGP-jongeren die onze leerlingen graag kennis 
laten maken met de gemeentelijke politiek. Er is een leuk én leerzaam programma 
samengesteld. Zo wordt er met de leerlingen een echte raadsvergadering gehouden met de 
leerlingen als raadsleden. Lijkt het u leuk om debat te volgen? Het wordt live uitgezonden via 
internet dus dat is mogelijk! De link die daarvoor nodig is, heeft juf Verduijn in een eerdere 
mail toegestuurd.  We hopen met elkaar op een leerzame ochtend! 
 
Rapportgesprekken 
Maandag 9 juli en dinsdag 10 juli hopen we de rapportgesprekken te houden. In de bijlage 
vindt u het aanmeldingsformulier. Een vriendelijk maar dringend verzoek om het ingevulde 
formulier uiterlijk vrijdag 29 juni te mailen aan juf Van den Nieuwendijk 
k.vdnieuwendijk@hetkompas-stellendam.nl  In de week daarna ontvangt u dan het rooster 
met de tijd waarop u verwacht wordt. 
 
Spelmorgen startgroep  t/m 4  
Woensdag 11 juli hebben we onze jaarlijkse spelmorgen. Dit jaar hebben we hierbij voor 
startgroep t/m 4  geen hulp van ouders nodig. Wel vinden 
we het leuk als u een kijkje komt nemen. Dat kan tussen 
09.00 en 09.45 uur en tussen 11.00 en 11.45 uur. U bent 
dan welkom in de lokalen van groep 1 t/m 4 en op het 
plein aan de Pr. Margrietstraat. 
 
Spelmorgen groep 5 t/m 8 

Voor de spelmorgen in groep 5 t/m 8 (eveneens op woensdag 11 juli) 
zijn we nog op zoek naar ongeveer 8 ouders die ons kunnen helpen bij 
het begeleiden van een groepje leerlingen. Dit duurt van 09.15 tot 11.15 
uur. Bent u in de gelegenheid? Stuur dan een mail naar juf Soeteman 
h.soeteman@hetkompas-stellendam.nl Bij voorbaat dank voor uw hulp. 
 
Pannenkoeken bakken  

Wij zoeken nog een aantal moeders, vaders, opa’s of oma’s die pannenkoeken voor ons 
willen bakken en deze op woensdagmorgen 11 juli vóór 11.00 uur opgerold met daarin wat 
suiker of dun stroop gesmeerd, willen inleveren bij de keuken. Bij de beide ingangen hangt 
een intekenlijst of u kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Visser, i.visser@hetkompas-
stellendam.nl Als u de kosten van de ingrediënten vergoed wilt krijgen, 
levert u dan de kassabon in bij juf Van den Nieuwendijk?  
De leerlingen van de startgroep t/m groep 6 zijn op woensdag 11 juli om 
12.15 uur uit. Groep 7/8 gaat dan nog even door, nl. met de generale 
repetitie van de musical. Zij zullen daarmee rond 15.30 uur klaar zijn. 
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Computermoeder gevraagd 
Wie vindt het leuk om volgend schooljaar om de andere week een kleine 
drie kwartier te helpen bij de computerles in groep 1 en 2? Dit is op 
donderdagmiddag van 13.20 tot 14.00 uur. U kunt zich aanmelden bij juf 
Wullems: m.wullems@hetkompas-stellendam.nl Bij voorbaat dank! 
 
Agenda groep 7/8  
Dit schooljaar hebben we in groep 7/8 gewerkt met een maandplanner i.p.v. met een 
agenda. We zijn hier niet onverdeeld enthousiast over. Een groot nadeel vinden we dat de 
planning zo compleet voorgekookt en opgediend wordt, dat een stuk verantwoordelijkheid 
bij de leerlingen weggehaald wordt. En we willen hen juist trainen in het dragen van 
verantwoordelijkheid voor het eigen werk en de eigen planning. Daarom gaan we m.i.v. 
schooljaar 2018-2019 terug naar het vorige systeem: elke leerling in groep 7/8 heeft een 
eigen agenda waarin iedereen zelf huiswerk en afspraken noteert. 
In tegenstelling tot eerdere jaren mogen de leerlingen zelf een agenda naar eigen keus 
aanschaffen, graag passend bij de identiteit van de school. 
 
Activiteitencommissie 
Aan het eind van dit schooljaar gaan twee ouders onze activiteitencommissie verlaten: mw. 
Monica Bechtum en mw. Corine Klink. Wij zijn op zoek naar twee nieuwe mensen om onze 
AC te komen versterken. Heeft u er zin in? Of wilt u er eerst meer over weten? Neem dan 
contact op met één van de leden van de AC. Uw aanmelding is hartelijk welkom! 
 
Bericht van de MR  (bijlage) 
Vrienden van Het Kompas 
Tijdens de Kompas Actie Avond  hebben we voor het eerst de stichting Vrienden van Het 
Kompas bij u onder de aandacht gebracht. Door veel mensen is dit initiatief gelukkig positief 
ontvangen. Diverse ouders, grootouders en andere belangstellenden hebben zich dan ook 
tijdens deze avond aangemeld als donateur. Hartelijk dank hiervoor !!! Mocht u zich nog niet 
aangemeld hebben en/of wilt u graag meer weten over de stichting, lees dan het bijgesloten 
aanmeldingsformulier. Een ieder die de school een warm hart toe draagt is uiteraard welkom 
als donateur. Als u ook donateur wilt worden kunt u het formulier naar school meegeven aan 
uw zoon of dochter. Daarnaast is er de mogelijkheid om het formulier of uw vraag te mailen 
naar stichtingvvhk@gmail.com 
 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 29 juni 2018. Voor alle genoemde 
data geldt: zo de Heere wil en wij leven. 
 
Met vriendelijke groet, 

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

 

 
 

 

Bericht van de sportcombinatiefunctionaris 
Jeugdtriathlon op Goeree-Overflakkee  
Op zaterdag 23 juni organiseert Sportteam GO een Jeugdtriathlon in Stellendam. Deelname 
is gratis en alle kinderen van groep 3 t/m 8 met een zwemdiploma mogen meedoen.  
De kinderen leggen de volgende afstanden af:  
Groep 3/4: 50 m. zwemmen, 2 km fietsen en 500 m. hardlopen 
Groep 5/6: 75 m. zwemmen, 4 km fietsen en 1 km hardlopen  
Groep 7/8: 100 m. zwemmen, 6 km fietsen en 1,5 km hardlopen 
Plezier staat voorop en daarom geldt "meedoen is belangrijker dan winnen". Dit sportieve 
festijn staat ook in teken van GO 4 KIKA (samen voor kinderen met kanker), voorafgaand aan 
de wedstrijd kun je een sponsorformulier laten invullen. Per leeftijdscategorie is er ook nog 
een mooie beker en een KIKA beer beschikbaar voor de deelnemer die het meeste 
sponsorgeld ophaalt.. 
Voor meer informatie of inschrijven, stuur een e-mail naar Esli via e.vaneekelen@goeree-
overflakkee.nl 
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