
Kompasnieuwsbrief 3 - vrijdag 4 oktober 2019 

 

Beste ouders, 

 

De kalender ziet er de komende weken als volgt uit: 

 

Maandag 7 oktober Start DVS Blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’ 

Woensdag 9 oktober  School Maatschappelijk Werk (op afspraak) 

Dinsdag 15 t/m donderdag 17 
oktober 

Boekenmarkt voor alle leerlingen 

Woensdag 16 oktober Koffieochtend 

Vrijdag 18 oktober  Juffendag 

Maandag 21 t/m vrijdag 25 
oktober 

Herfstvakantie 

Maandag 28 oktober t/m 
vrijdag 1 november 

Preventieve groepsgesprekken groep 1 t/m 8 

Dinsdag 29 oktober Schoolfotograaf (individueel + groep) 

Woensdag 30 oktober Ramen zemen 

Donderdag 31 oktober Hervormingsdag 

 School Maatschappelijk Werk (op afspraak) 

 Groep 7/8 Bezoek ExperiGO (middag) 

Maandag 4 november Boekpromotie Dorien ‘t Jong (groep 3 t/m 8) 

Woensdag 6 november  Dankdag 

Vrijdag 8 november Nationaal Schoolontbijt 

Maandag 11 november Informatieavond CSG PM 

Dinsdag 12 november Leerlingenbespreking (1) 

Vrijdag 15 november Open dag VO voor groep 7/8 

Woensdag 20 november School Maatschappelijk Werk (op afspraak) 

 

 

 

 



Onderwijsinhoudelijk - De Vreedzame School (bijlage) 

Een conflict ‘oplossen’ met een klap, omdat je nu eenmaal boos bent. 

Iemand anders uitschelden, en roepen dat je toch vrijheid van 

meningsuiting hebt. Of nog simpeler: de jas van een ander niet op 

willen rapen, omdat die niet van jou is, of de deur niet meer 

openhouden voor iemand die na jou binnenkomt.  

Van wie moeten kinderen leren dat je zó niet met elkaar omgaat? In de 

eerste plaats van hun ouders. Opvoeding en het geven van het goede 

voorbeeld begint thuis. Maar ook de school heeft hierin een belangrijke rol. Daarom 

vervolgen we ook dit jaar het traject ‘De Vreedzame School’. Het programma van ‘De 

Vreedzame School’ streeft ernaar om kinderen te leren:  

1. op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;  

2. constructief conflicten op te lossen;  

3. verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;  

4. een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen;  

5. volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht.  

De lessen DVS geven wij vanuit onze christelijke identiteit. Alleen van daaruit kunnen we, 

samen met de leerlingen, bovenstaande principes ons (meer) eigen maken.  

‘De Vreedzame School’ is een traject waarbij niet alleen leerlingen en leraren betrokken zijn, 

maar ook de ouders. U krijgt dit jaar dan ook weer na afronding van een blok de ouderbrief 

met algemene informatie én informatie vanuit onze eigen school. 

Neemt u ook eens een kijkje op de website www.devreedzameschool.nl U vindt hier veel 

leerzame informatie. Anderzijds is het voor ons fijn als u ervaringen die u thuis opdoet met 

de DVS, naar ons terugkoppelt. Dan kunnen we echt sámenwerken! 

Volgende week beginnen we in alle groepen  met blok 2: ‘We lossen de conflicten zelf op’.  

Over enkele weken kunt u de ouderbrief daarvan tegemoet zien. 

 

Actie voor het goede doel 

Zoals u in de vorige Kompasnieuwsbrief gelezen hebt, is vandaag 

onze actie voor het goede doel gestart. Met elkaar willen we een 

mooi bedrag opsparen voor de actie ‘Red een kind’. Alle leerlingen 

hebben vandaag een spaar vlaggetje meegekregen, waarmee ze bij 

familie, vrienden, kennissen en buren geld mogen ophalen. Een volle spaarkaart is € 25,00. 

Het opgehaalde geld graag uiterlijk vrijdag 1 november inleveren bij juf van der Linde of juf 

Van den Nieuwendijk. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

 

Dankdag 2019 

Woensdag 6 november is de landelijke dankdag voor gewas en arbeid. Op school werken 

we over dankdag aan de hand van het thema ‘Goed bericht!’, over het delen van goed 

nieuws. Naar aanleiding van de Bijbelse geschiedenis van het beleg en de bevrijding van 

Samaria (2 Koningen 7). In een verschrikkelijke situatie laat God Zijn macht en Zijn goedheid 

zien. Hij zorgt voor genoeg voedsel, en in dat gebeuren krijgen vier melaatse mannen een 



bijzondere rol. We vertellen het verhaal bij het thema en zingen het themalied. Aan de 

plaatselijke kerken is gevraagd om ook aandacht te besteden aan het dankdag thema. 

 

Thematisch werken groep 3/4  

De leerlingen van groep 3 en 4 hebben de afgelopen periode 

gewerkt over het thema 'Je hoort erBIJ!'. Ze hebben veel 

geleerd over bijen, bijv. dat bijen honing produceren. 

Donderdagochtend 10 oktober hopen de leerlingen, met 

behulp van ouders, lekkernijen met honing te maken.  

Op diezelfde dag, ‘s middags vanaf 15.00 uur, hopen de 

kinderen al hun werk behorend bij het thema te presenteren aan hun ouders en 

grootouders. Zij kunnen meegenieten van de lekkernijen die ‘s morgens gemaakt zijn. Van 

harte welkom! 

 

Christelijke Kinderboekenmaand 2019 

De maand oktober is de christelijke kinderboekenmaand. Dit jaar is het een avontuurlijk 

thema, nl.: ‘Op reis!’. Het thema gaat over nieuwe ervaringen die we tijdens het reizen 

kunnen opdoen en het vervoer tijdens de reis. Ook wordt aandacht besteed aan het milieu 

en de omgeving waarin we reizen. Passend bij het thema wordt eveneens de verbinding 

gelegd met de verhalen in de Bijbel die over reizen gaan: Abraham die op reis ging naar het 

beloofde Land, het volk Israël dat door de woestijn reist, Naömi die met haar gezin naar 

Moab reist, de Heere Jezus die door het land reisde met Zijn discipelen, Paulus die zijn 

zendingsreizen maakt om het Evangelie te verspreiden, kortom: aanknopingspunten in 

overvloed. 

De actieboeken bij dit thema zijn:  

- Onderbouw: ‘Met muisje Gijs op wereldreis’, door Hanneke Mostert - Wensink; 

- Middenbouw: ‘Op wereldreis’, door Liesbeth van Binsbergen; 

- Bovenbouw: ‘Plan B’, door Leanne van Spronsen. 

In alle groepen zal er aandacht besteed worden aan het thema met behulp van een 

werkmap voor het onderwijs. Hopelijk is dit voor de leerlingen weer een stimulans om te 

(blijven) lezen! 

 

Kinderboekenmarkt 

Passend bij de kinderboekenmaand organiseren  we een 

kinderboekenmarkt, waar de leerlingen voor een zacht prijsje een boek 

kunnen kopen. Boekhandel Van der Boom hoopt zes kratten met boeken 

van hun bovenverdieping op school af te leveren en wij richten daarmee 

een leuke tafel in.  

Van dinsdag 15 t/m donderdag 17 oktober mogen de leerlingen geld meebrengen om een 

boek te kopen. Als u zelf een kijkje wilt nemen kunt u dit na schooltijd doen. Hartelijk 

welkom! 

 



Koffieochtend 

Woensdag 16 oktober staat de eerste koffieochtend van dit schooljaar gepland. Komt  u 

ook?Het is leerzaam en altijd gezellig. We beginnen rond 08.30 uur en het duurt ongeveer 

een uur. Ook als u nog nooit eerder geweest bent: van harte welkom! 

 

Welkom in  groep 5/6 

Tijdens de bezoeken aan ExperiGO zijn de leerlingen van groep 5/6 bezig 

geweest met het programmeren van de Ozobot. Op school hebben ze de 

programmeerkennis gecombineerd met het maken van een prehistorisch 

dorp, waarin de Ozobot een route gaat rijden. Dit willen we graag aan u 

laten zien. Daarom worden alle ouders, grootouders en andere 

belangstellenden uitgenodigd om te komen kijken op donderdagmiddag 17 oktober tussen 

15.30 en 16.00 uur. Aansluitend heeft u meteen gelegenheid om in de hal een kijkje te 

nemen bij de  boekenmarkt. Hartelijk welkom! 

 

Excursie groep 5/6 - Slikken van Flakkee 

Op vrijdag 18 oktober wordt er voor de leerlingen van groep 5 en 6 van de basisscholen op 

Goeree-Overflakkee een speciale Buitenlesdag gegeven op de Slikken van Flakkee. De 

Buitenlesdag bestaat uit verschillende opdrachten aan de Grevelingen en een huifkartocht 

over de Slikken samen met de boswachter.  Graag nemen wij met de leerlingen deel aan 

deze excursie.  

Het lijkt een ontzettend leuk en leerzaam programma te worden, maar... om de leerlingen 

te vervoeren en een groepje te begeleiden bij de opdrachten is juf Soeteman op zoek naar 

ongeveer vier ouders die het leuk vinden om mee te gaan. Bent u in de gelegenheid en 

bereid om met ons mee te gaan? Stuur een berichtje naar 

h.soeteman@hetkompas-stellendam.nl Bij voorbaat dank! 

Nog enkele aandachtspunten voor deze excursie: 

* trek warme (winddichte) kleding aan, die tegen een stootje kan  en vies mag worden.  

* trek stevige, dichte schoenen of laarzen  aan. 

* we worden om 08.45 uur verwacht. Het is fijn als de leerlingen om 08.15 uur op school 

zijn, dan kunnen we tijdig vertrekken.  

 

Juffendag 

Vrijdag 18 oktober hebben we onze jaarlijkse 

juffendag. Tijdens de juffendag bieden we de 

leerlingen een gezellig programma aan en 

krijgen ze een traktatie tijdens de les en in de 

pauze. Het is de bedoeling dat de leerlingen wel hun eigen drinken voor in de pauze 

meebrengen.  

Soms komen leerlingen op de juffendag verkleed naar school. Dat mag, maar het hoeft 

beslist niet. Wat dit betreft mag u doen wat u en/of uw kind prettig vindt. 
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De school begint die dag op de normale tijden. Leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn ook op de 

normale tijd (11.50 uur) uit. Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 is er een continurooster 

(graag zelf een lunchpakket en drinken meebrengen); zij zijn om 14.00 uur uit.  

 

Schoolfotograaf (bijlage) 

Dinsdag 29 oktober hoopt Foto Koch op school te komen om alle 

leerlingen individueel én als groep op de foto te zetten. Dit gebeurt 

gewoon onder schooltijd. Foto’s met niet-schoolgaande 

broertjes/zusjes worden tussen 11.50 en 12.30 uur gemaakt. U kunt 

dan zo binnenlopen; als u even moet wachten, kan dat in de hal van 

de onderbouw. 

 

Hervormingsdag 

Donderdag 31 oktober is het Hervormingsdag. Op school geven we tijd en inhoud aan deze 

dag, omdat het een belangrijk moment in de geschiedenis van de kerk aangeeft, maar ook 

omdat op en rondom deze datum in onze samenleving steeds meer aandacht voor 

Halloween komt. Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling waar we als christelijke school 

niet in mee willen gaan. Niet omdat we beter zijn, maar omdat we anders willen zijn. 

Hierover praten we ook met de leerlingen. 

Rond 31 oktober vertellen we in alle groepen over Hervormingsdag en leren/zingen we in 

elk geval het eerste couplet van het Lutherlied ‘Een vaste burcht is onze God’. Vraagt u er 

eens naar bij uw kind; dat kan opening geven voor een gesprek én uw kind kan merken dat 

school en gezin op één lijn zitten. 

 

Dankdag 2019 

Woensdag 6 november is de landelijke dankdag voor gewas 

en arbeid. Op school werken we over dankdag aan de hand 

van het thema ‘Goed bericht!’, over het delen van goed 

nieuws. Naar aanleiding van de Bijbelse geschiedenis van het 

beleg en de bevrijding van Samaria (2 Koningen 7). In een 

verschrikkelijke situatie laat God Zijn macht en Zijn goedheid 

zien. Hij zorgt voor genoeg voedsel, en in dat gebeuren 

krijgen vier melaatse mannen een bijzondere rol. We 

vertellen het verhaal bij het thema en zingen het themalied. 

Aan de plaatselijke kerken is gevraagd om ook aandacht te 

besteden aan het dankdag thema. 

 

Ouderbijdrage 2019-2020 

Zoals gebruikelijk vragen we u in september/oktober 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! 

 

Verkeersouder 

Op onze school doen we al jaren mee aan “school op seef”, een 

programma ter bevordering van de verkeersveiligheid. Bij dit programma 

horen praktische verkeerslessen. Deze lessen worden gegeven door 

verkeersouders. Momenteel zijn Coba Klink en Annemieke Biemond 

verkeersouders op onze school. Omdat Annemieke aan het eind van dit 

schooljaar de school gaat verlaten zijn we op zoek naar andere 

verkeersouders. Het zou fijn zijn om dit jaar al samen de lessen te kunnen 

geven, zodat continuïteit gewaarborgd blijft. 

Als verkeersouder geef je iedere groep 3 praktische verkeerslessen per jaar. Deze lessen 

staan uitgewerkt in een instructiemap en de school heeft hiervoor speciaal lesmateriaal om 

deze lessen nog leuker en echter te maken. 

De verkeersouders maken,  in overleg met de school, een rooster voor deze lessen. 

Momenteel geven we de lessen op donderdag. We starten na de voorjaarsvakantie en 

plannen om de week een lesdag in. In totaal geven we 5 dagen les. Hier zijn we echter 

helemaal vrij in, dus lijkt het je leuk om verkeersouder te zijn schroom niet je aan te melden 

dan gaan we in overleg een rooster maken. Denk niet, iemand anders zal dit wel gaan doen, 

want we hebben graag meer verkeersouders, zodat we nog gemakkelijker het rooster 

kunnen maken.  Mail naar a.biemond@solcon.nl of bel 06 41358566 voor meer informatie, 

of om je op te geven! 

Maatjesplan oktober 
De grote maatjes lezen de kleine maatjes voor, in het kader van de Christelijke 
Kinderboekenmaand. 
 
Regel van de maand oktober 
Doe een ander geen verdriet of pijn, want dat vind je zelf ook niet fijn. 
 
Verjaardagen oktober  
Datum Groep Naam leerling Leeftijd 

2 oktober 2 Isabeau Kievit 5 
8 oktober 8 Jaël van den Houten 12 
12 oktober 2 Nathan Klink 6 
19 oktober 8 Sem Versluis 12 
26 oktober 3 Wieke Hakvoort 6 
27 oktober 8 Thijmen Pijl 12 
27 oktober 5 Thijmen Roon 8 
 
 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 18 oktober. Voor alle genoemde data 
geldt: zo de Heere wil en wij leven. 
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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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