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Kompasnieuwsbrief 10 
19 januari 2018 
 
 

Maandag 15 t/m vrijdag 26 

januari 

Cito-LVS toetsen groep 2 t/m 8 

Dinsdag 23 januari Open morgen voor nieuwe leerlingen 

Donderdag 25 januari Uiterste inleverdatum bestellijsten cakeverkoop voor 

Bartimeüs 

Maandag 29 januari Start DVS blok 4 ‘We hebben hart voor elkaar’ 

Donderdag 1 februari Leerlingen krijgen bestelde cakes mee 

 Herdenking Watersnoodramp 

Vrijdag 2 februari Koffieochtend  

 Eerste rapport mee 

Maandag 5 februari Rapportgesprekken 

Dinsdag 6 februari  Rapportgesprekken 

Woensdag 7 februari Geld cakes inleveren bij AC 

Donderdag 8 februari Studiedag voor het team, leerlingen vrij 

Vrijdag 9 februari Geld cakes inleveren bij AC 

Maandag 12 februari Start groepsplannen periode 2 

 15.30 – 16.00 uur: Inloop in de groepen 

Donderdag 22 februari Leespromotie Dorien ’t Jong (bibliotheek) voor alle 

groepen 

Maandag 26 t/m vrijdag 2 

maart 

Voorjaarsvakantie 

 
Onderwijsinhoudelijk – Eco-school 
In een eerdere Kompasnieuwsbrief liet ik u weten dat we ons oriënteren 
op het traject ‘Eco-school’. Enkele scholen op ons eiland zijn reeds Eco-
school. Wij zijn dat (nog) niet. Nu gaat het ons er niet persé om dat we 
het predicaat ‘Eco-school’ mogen voeren en een groene vlag mogen 
ophangen (hoewel dat natuurlijk ook best mooi is), maar feit is dat we op 
onze school al best veel doen aan gezond en duurzaam leven. Niet alleen 
omdat we dat zelf belangrijk vinden, maar ook omdat we vanuit de Bijbel 
opgeroepen worden om behoedzaam en verantwoord om te gaan met de schepping. Dan is 
het ook mooi om een dergelijke ontwikkeling uit te bouwen naar een officieel certificaat.  Dit 
schooljaar is er al een bijeenkomst voor belangstellende scholen geweest. De volgende 
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bijeenkomst zal op woensdagmiddag 24 januari a.s. zijn. Er zal dan besproken worden met 
welk thema de scholen zich kunnen gaan focussen. Gedacht wordt aan een keus tussen: 
Afval & grondstoffen, Gebouw & Omgeving, Energie, Voedsel & Communicatie. 
Heeft u zin en (een beetje) tijd om mee te denken en mee te werken aan de ontwikkeling 
van onze school tot Eco-school? Dan bent u hartelijk welkom in onze schoolwerkgroep ‘Eco-
school’. Ik hoor/lees graag van u! 
 
Opbrengst collecte 
De opbrengst van de collecte die tijdens de kerstfeestviering van groep 3 t/m 8 gehouden is, 
bedraagt € 288,10. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage! Wij gebruiken het geld om een deel 
van de boeken, die de leerlingen gekregen hebben, te bekostigen. 
 
Geboren (1)  
Woensdag 27 december jl. hebben juf Sperling en haar man 
een dochtertje gekregen: Zoë. Evi heeft nu een zusje. Van harte 
gefeliciteerd en in alles Gods zegen toegewenst! Wilt u de juf 
een kaartje sturen? Het adres is: Bieningen 37, 3253 EA 
Ouddorp. 
 
Geboren (2) 
Woensdag 3 januari jl. is Grace van Koppen geboren. Grace is 
het zusje van Tess (die tot voor kort bij ons in groep 3 zat) en 
Loiss. Ouders, hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van jullie 
derde kindje en Gods zegen toegewenst bij de opvoeding van 
jullie dochters. 
 
Luizencontrole 
Maandag 15 januari jl. was er luizencontrole. Alle hoofden waren ‘schoon’. Fijn dat we, door 
structurele luizencontroles, de hoofdluis de baas kunnen blijven. 
 
Open huis 
Dinsdag 23 januari 2018 houden wij van 10.00 tot 11.45 uur open huis voor ouders met 

jonge kinderen. Kent u mensen die een school zoeken voor hun kind? 
Wilt u hen dan op ons ‘open huis’ attenderen? Op diverse plaatsen in 
het dorp worden ook flyers opgehangen, om belangstellenden uit te 
nodigen. Mochten ouders zich wel willen oriënteren, maar op 

bovenstaande datum verhinderd zijn, dan kunnen zij altijd een individuele afspraak met mij 
maken. 
 
Herdenking Watersnoodramp 1953 
Donderdagavond 1 februari hopen we met de leerlingen van groep 7/8 in schoolverband 
deel te nemen aan de herdenking van de watersnoodramp van 1953. Alle leerlingen die 
meedoen, mogen zich rond 18.45 uur verzamelen bij ‘De Rank’. Om 18.50 uur vertrekken we 
vandaar in een stille tocht naar het monument bij de ingang van ons dorp. Om 19.00 uur 
houdt burgemeester Grootenboer daar een toespraak, waarna de taptoe geblazen wordt en 
de burgemeester een krans legt. Vervolgens lezen leerlingen van de drie basisscholen een 
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gedicht voor, waarna 69 rozen bij het monument gelegd worden, voor elk slachtoffer één. 
De namen van alle slachtoffers worden voorgelezen, altijd een indrukwekkend moment. 
Na afloop van de herdenking gaan de leerlingen op eigen gelegenheid terug naar huis. 
 
Koffieochtend 
Vrijdag 2 februari is er weer koffieochtend. Hoogstwaarschijnlijk zal 
het gaan over de uitslag van de Ouder Tevredenheids Peiling en de 
Leerling Tevredenheids Peiling, die in de achterliggende weken 
afgenomen zijn. 
Mocht er nog tijd over zijn, dan wil ik u graag iets vertellen en laten 
zien over Code Wise, een programma om te oefenen met 
programmeren, waarmee we willen gaan starten in groep 5/6, en vervolgens in groep 7/8. 
Komt u ook? We beginnen om 08.30 uur in het voormalige Kibeolokaal. 
 
Rapportgesprekken 
Maandagavond 5 februari en dinsdagavond 6 februari houden we de rapportgesprekken 
n.a.v. het eerste rapport. Bij deze Kompasnieuwsbrief treft u een aanmeldingsformulier aan.  
Vriendelijk verzoek om dit uiterlijk vrijdag 26 januari ingevuld te mailen naar juf Van den 
Nieuwendijk k.vdnieuwendijk@hetkompas-stellendam.nl Vrijdag 2 februari krijgt u dan het 
rooster van de gesprekken gemaild. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 
 
Koningsdag 2018 
I.v.m. eventuele plannen voor de meivakantie, wil ik u doorgeven dat wij op donderdag 26 
april de Koningsspelen houden. Vrijdag 27 april is dan een vrije dag en daarmee eigenlijk de 
eerste dag van de meivakantie.  
 
Vakantierooster 2018-2019 
Met instemming van de MR geef ik u het vakantierooster voor 2018-2019 door: 

1e schooldag  Maandag 27 augustus 2018 

Herfstvakantie Maandag 22 t/m maandag 29 oktober 2018 

Kerstvakantie Maandag 24 december 2018  t/m vrijdag 4 januari 2019 

Voorjaarsvakantie Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019 

Meivakantie  Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019 

Hemelvaartsdag Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019 

Pinkstervakantie Maandag 10 t/m woensdag 12 juni 2019 

Zomervakantie Maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019 

 
Ouderbijdrage 
Zoals gebruikelijk herinner ik u in de maand januari aan de  vrijwillige ouderbijdragebijdrage.  
Op blz. 56 van onze digitale schoolgids kunt u lezen waar we dit geld zoal aan besteden. Het 
tarief is € 5,- per kind. Sommige ouders geven iets meer. Dat mag; graag zelfs. 
Heeft u de ouderbijdrage voor dit schooljaar nog niet betaald en was u plan om dit wel te 
doen? Het rekeningnummer waarop u uw bijdrage kunt storten is: NL 30 RABO 0361 3503 
17. Bij voorbaat hartelijk dank! 
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Kibeo 
De voorziening voor een peuterspeelzaal/kinderopvang die Kibeo in onze school wilde 
starten, is definitief stopgezet i.v.m. het ontbreken van aanmeldingen. Heel graag had ik 
binnen onze school een peutergroep op christelijke basis gerealiseerd, maar als dit niet in 
een behoefte voorziet, moet men op enig moment een besluit nemen om het proces te 
beëindigen. 
 

Nieuwjaarsdag 
Hoewel het jaar 2018 al weer zo’n drie weken oud is, wil ik u via 
deze Kompasnieuwsbrief toch nog een goed en gezegend jaar 
toewensen. Met elkaar hopen we ook dit jaar te zoeken naar het 
allerbeste voor uw kind(eren). Met het oog daarop wil ik u vanuit 
het bijbels dagboek ‘Een handvol koren’  het volgende doorgeven: 

 
‘De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid’ (Spreuken 1 vers 7) 
‘Waar zullen we het nieuwe jaar mee beginnen? Wat is ons uitgangspunt? Het spreukenboek 
weet het wel: de vreze des HEEREN. Ontzag voor God, diepe eerbied, en beseffen Wie Hij is: 
de eeuwige Schepper van hemel en aarde. Ons leven ligt in Zijn hand; elke dag, een heel jaar 
lang.  
Ontzag is niet hetzelfde als angst. Zeker, je kunt bang zijn voor God, bijvoorbeeld als je iets 
op je geweten hebt. Je houdt je hart vast: wat zal de HEERE van mij denken? Maar de vreze 
des HEEREN is vooral gevuld met dankbaarheid, omdat je beseft hoe groot Zijn liefde is in 
Christus Jezus. Daarnaast vol van vergeving: je mag opnieuw beginnen, het nieuwe jaar biedt 
nieuwe kansen. 
Dan krijg je ook het verlangen om Hem te dienen. Eén vraag komt telkens weer terug: HEERE, 
wat wilt U met mijn leven? Help mij te schiften en te scheiden tussen goed en kwaad. Houd 
mij dicht bij Uw hart. Leer mij in te zien wat echt van waarde is in Uw ogen. Geef mij de moed 
om daarvoor te kiezen’. 
 
Datum  
De eerstvolgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 2 februari 2017. Voor alle 
genoemde data die in de toekomst liggen, 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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