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Kompasnieuwsbrief 15 
Vrijdag 6 april 2018 
 
Beste ouders, 
 
De kalender voor de komende weken ziet er als volgt uit: 
 

Maandag 9 t/m vrijdag 13 

april 

Schoolbreed thematisch werken ‘Muziek’ 

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 

Maandag 16 t/m vrijdag 20 

april 

Preventieve groepsgesprekken ‘Omgaan met elkaar’ 

Dinsdag 17 en woensdag 18 

april 

IEP Eindtoets groep 8 

Donderdag 19 april  Koffieochtend 

 Excursie WNF, groep 7/8 

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 

 
 
Onderwijsinhoudelijk -  Het Eco-team 
Twee weken geleden is het Eco-team van onze 
school gestart. Diverse ouders hebben mij laten 
weten dat zij, hoewel ze belangstellend zijn, op 
dit moment geen gelegenheid hebben om in het 
Eco-team zitting te nemen. Uiteraard heb ik daar 
begrip voor. Op onze school zijn al zo veel ouders 
actief, dat er ook een moment kan komen 
waarop niemand beschikbaar is. Daarom ben ik 
de uitdaging aangegaan om een Eco-team samen 
te stellen met leerlingen. Dit betreft leerlingen 
uit groep 7. Hieronder stellen zij zich voor:  
Tessa: ‘Ik wou graag in het Eco-team, omdat het 
goed is voor het milieu en omdat als je plastic 
weggooit de dieren en planten ervan dood gaan’.  
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Jasmijn: ‘Wij zijn het Eco-team. Ik wou in het Eco-team komen, want ik hou veel van de 
natuur en in het Eco-team praat je ook over de natuur en je kan er ook wat van leren’. 
Rick: ‘Het is leuk, ik zat nog niet in een groepje en ik wil de school zuinig maken’.  
Joël: ‘Wij letten samen op het besparen van onze school. En we vertellen het u en de 
kinderen’.  
Het project Eco-school omvat tien thema’s. Het Eco-team heeft de thema’s ‘Afval en 
grondstoffen’ en ‘Gezondheid en hygiëne’  gekozen om mee te starten. De eerste activiteit 
die zij ontplooid hebben, is het aanvragen van een bruine 
kliko bij de gemeente. Alle fruit- en tuinafval gaat nu 
voortaan in de GFT-kliko; het Eco-team houdt hier 
toezicht op, indien nodig. Als Eco-team hopen we u de 
komende tijd regelmatig op de hoogte te houden van 
onze plannen.  
 
Afscheid 
Volgende week zullen we afscheid nemen van Náthanaël (groep 6), Samuël (groep 3) en 
Daniël (groep 1) Bouman. Zij gaan onze school en ons dorp verlaten. We wensen hen, samen 
met hun ouders en zusje, een goede tijd toe in Hardinxveld-Giessendam en een fijne start op 
de nieuwe school. 
 
Bedankt! 
We willen een ieder heel hartelijk bedanken voor de fijne contacten in de achterliggende 
jaren. Ook het meeleven rondom het beroepingswerk, de geboorte van Elisabeth en de 
aankomende verhuizing heeft ons goed gedaan. Bedankt voor alles wat u op welke wijze dan 
ook voor onze kinderen betekend heeft. 
Ons nieuwe adres wordt: Buitendams 217, 3371BD Hardinxveld-Giessendam  
 
Hartelijke groeten, familie ds. B.D. Bouman  
 
Verkeersexamen theorie groep 7 
Donderdag 5 april jl. deden de leerlingen van groep 7 het 
verkeersexamen theorie en …. alle leerlingen zijn geslaagd. Hartelijk 
gefeliciteerd! 
Het praktisch examen volgt op donderdag 12 april a.s., maar dat zal 
zeker ook goed komen! 
 
Thematisch werken ‘Muziek’ 
In alle groepen wordt gewerkt rondom het thema ‘Muziek’, er zijn gastlessen en excursies, 
met als klap op de vuurpijl twee concerten van en door onze leerlingen. We maken steeds 
foto’s voor de website, zodat u op die manier ook kunt meegenieten. En …. u bent hartelijk 
welkom tijdens het concert (donderdag 12 april/vrijdag 13 april) van uw kind. 
 
Eindtoets  

Dinsdag 17 en woensdag 18 april maken de leerlingen van 
groep 8 de eindtoets. Op onze school is dat de IEP. Dit is een 
eindtoets van twee dagen. De scores van deze toets kunnen 
het schooladvies voor het voortgezet onderwijs bevestigen. 
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Als dat het geval is, is dat mooi. Mocht uit de IEP een schooladvies komen dat hoger is dan 
we nu gegeven hebben, dan kán dat advies herzien worden; dit hoeft niet, maar het kán. 
Mocht de IEP een lagere score aangeven dan voor uw kind besloten was, dan raken we niet 
in paniek, want ook deze toets is een momentopname. Dat wil niet zeggen dat de toetsscore 
niéts zegt, maar de toetsscore zegt ook niet álles. Helaas ziet de inspectie de score van de 
eindtoets nog wel steeds als een zeer belangrijk gegeven voor de kwaliteit van het 
onderwijs; we hopen dat dit inzicht nog eens gaat wijzigen…. 
Aan u is de vraag of u ervoor wilt zorgen dat uw kind tijdens de toetsdagen goed uitgerust op 
school komt: op tijd naar bed en verder geen stress voor de toets. Het is belangrijk dat 
iedereen zijn uiterste best doet en zijn/haar talent optimaal gebruikt; als dat gebeurt, zijn wij 
tevreden! 
 
Koffieochtend 
Donderdag 19 april wordt de laatste koffieochtend van dit schooljaar 
gehouden. Het programma is gevarieerd: ik wil u iets vertellen over 
de ontwikkelingen bij de diverse vakgebieden, zoals we dat in onze 
operationele jaarplanning verwoord hebben. Genoeg stof tot 
gesprek op een praktische manier, denk ik. Daarbij is er ook ruimte voor uw eigen vragen en 
opmerkingen. Ieders inbreng wordt gewaardeerd. Bent u nog nooit geweest, maar wilt u 
best weten wat zo’n koffieochtend inhoudt? Weet u hartelijk welkom! We beginnen om 
08.30 uur en stoppen rond 09.30 uur. Niet omdat we dan uitgepraat zijn, maar omdat alles 
een bestemde tijd heeft …. 
 
Excursie groep 7/8 
Donderdag 19 april gaan we met groep 7/8 op excursie. In aanloop naar World Fish 
Migration Day organiseert het Wereld Natuur Fonds een avontuurlijke dag voor de kinderen 
van groep 7/8 van onze school. ’s Morgens bezoeken we de expositie ‘Swim, Fish, Swim’ in 
het Natuur Historisch Museum in Rotterdam. ’s Middags gaan we onder leiding van ervaren 
veldwerkers op expeditie in de buurt van het Haringvliet. Zo ontdekken en leren we op een 
interactieve manier allerlei dingen over de Haringvliet-delta.  
Deze dag wordt volledig georganiseerd door het WNF, inclusief busreis en lunchpakketje.  
De ouders van de leerlingen van groep 7/8 hebben een mailtje en een brief ontvangen 
waarin praktische zaken toegelicht worden. We hopen met elkaar op een leerzame dag! 
 
English Summer School (bijlage) 
In de zomervakantie wordt er van 21 t/m 23 augustus in Middelharnis weer een English 
Summer School gehouden. In 3 dagen tijd kunnen leerlingen van 7 t/m 18 jaar een ‘boost’ 
geven aan hun Engelse taalvaardigheid door middel van een les- en activiteitenprogramma, 
onder het motto: ‘Learn & have fun’. Het duurt nog even eer het augustus is, maar de 
ervaring leert dat het programma snel vol is. Dus als u er belangstelling voor heeft: meld uw 
kind aan! Volgende week hoop ik hierover een aantal flyers te ontvangen, bij interesse mag 
uw kind er bij mij om vragen. 
 
Maatjesmoment 
In de maand april bekijken alle maatjes elkaar werk n.a.v. het thematisch werken over 
‘Muziek’.  
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Verjaardagen april 

Datum Groep Naam leerling Leeftijd 

5 april 5 Joas Versluis 9 

15 april 8 Anna Kalle 13 

15 april 5 Rick van der Linden 9 

16 april 7 Joël van der Velde 11 

22 april 7 Emma Rijnbrand 11 

 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 20 april 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:       
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