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Beste ouders, 

 

De kalender ziet er de komende weken als volgt uit: 

 

Maandag 22 juni Start afname Cito-toetsen groep 3 t/m 8 

Vrijdag 3 juli Studiedag voor het team, leerlingen hebben vrij 

Vrijdag 10 juli  Tweede rapport mee 

Maandag 13 juli Telefonische rapportgesprekken tweede rapport 

Dinsdag 14 juli Telefonische rapportgesprekken tweede rapport  

Woensdag 15 juli Een leuk programma voor de leerlingen 

 Afscheidsavond groep 8 

Donderdag 16 juli Laatste schooldag 

 Sportieve buitendag voor groep 8 

Vrijdag 17 juli Eerste dag van de zomervakantie 

Maandag 31 augustus Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 

 

Bedankt - van juf Wullems 

We willen graag iedereen bedanken voor de vele kaarten en cadeautjes die we hebben 

gekregen na de geboorte van onze zoon en mijn broertje Harrold. 

Het was iedere keer weer een feest om 

de brievenbus te legen.... 

Harrold is nu ruim 7 weken en hij groeit 

heel erg hard! We genieten elke dag van 

hem. En Lourens wil het liefst de hele 

dag met hem kroelen en kusjes geven of 

voetballen;) 

 

Een hartelijke groet,  

Patrick en Mieke Wullems 

Lourens en Harrold 

 

 

 

 



Onderwijsinhoudelijk 

Inmiddels komen de leerlingen van de startgroep t/m 

groep 6 alweer twee weken volledig naar school. Het 

lijkt bijna weer als vanouds ……. maar toch nét niet … 

We besteden nog steeds goede aandacht aan de 

hygiëne en de teamleden houden zoveel mogelijk 1,5 

meter afstand tot de leerlingen en tot elkaar. 

Vanaf maandag 22 juni komen de leerlingen van 

groep 7/8 ook elke dag naar school.De ouders van deze leerlingen hebben hiervan reeds 

bericht gekregen. ‘s Morgens zitten ze allemaal in het eigen lokaal, vanaf 12.30 uur splitsen 

we groep 7 en 8. Onze lokalen zijn niet optimaal te ventileren en zeker met 28 grote 

kinderen bij elkaar is de luchtkwaliteit vanaf halverwege de dag niet heel geweldig meer. In 

deze tijd vinden we het verstandiger om de oudste leerlingen ‘s middags in niet al te grote 

groepen te hebben. 

Al met al zijn we blij en dankbaar dat de situatie in de maatschappij dusdanig verbeterd is 

dat een heel aantal maatregelen versoepeld kon worden. Hopelijk mag dit zo blijven. 

 

Bouw! 

Ik heb de vrijmoedigheid om het oefenen met Bouw! nog een keer onder de aandacht te 

brengen van de ouders van groep 2, 3 en 4. Wilt u regelmatig even tijd vrijmaken om met 

uw kind een poosje te oefenen? Het is echt een kindvriendelijke manier om uw kind te 

helpen m.b.t. het leren lezen. Voor het ene kind is dat wat meer nodig dan voor het andere 

kind, maar voor elk kind wordt het aanbevolen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

 

Cito toetsen 

De afname van de Cito-E toetsen is begonnen. De toetsscores worden in elk geval gebruikt 

om in kaart te brengen wat het niveau van de leerlingen is, mede met het oog op een zo 

goed mogelijke start van het nieuwe schooljaar. 

 

Studiedag voor het team 

Vrijdag 3 juli hebben we een studiedag met ons team. We evalueren het schooljaar en 

werken onze plannen voor het nieuwe schooljaar verder uit. Alle leerlingen hebben deze 

dag vrij. 

 

Rapport 

Vrijdag 10 juli krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 hun tweede rapport mee naar huis. 

Ondanks de acht weken thuisonderwijs plus de weken van gedeeltelijk onderwijs, denken 

we toch een groot gedeelte van het rapport te kunnen invullen. Niet voor alle vakgebieden 

zal dat echter mogelijk zijn. Denk bijv. aan muziek, gym, enz. In dat geval vermelden we 

‘n.v.t.’ en blijft het desbetreffende vakje open. In die zin zal het rapport er dus iets anders 

uitzien dan gebruikelijk. 

 



 

 

Rapportgesprekken 

De rapportgesprekken zullen er deze ronde iets anders uitzien 

dan dat we gewend zijn. We ontvangen nog geen ouders op 

school, behalve voor een enkel gesprek wat we echt ‘live’ willen 

voeren. In dat geval komt de uitnodiging bij ons vandaan. Het 

overgrote deel van de gesprekken gaan we telefonisch voeren. U 

kunt zich opgeven voor een bepaalde tijdsperiode. Doet u dit 

a.u.b. uiterlijk vrijdag 3 juli bij juf Van den Nieuwendijk, 

k.vandennieuwendijk@hetkompas-stellendam.nl . U krijgt dan rond donderdag 9 juli bericht 

wanneer u ingedeeld bent.  U hebt de keus uit: 

- maandag 13 juli tussen 14.30 en 16.00 uur; 

- maandag 13 juli tussen 19.00 en 20.30 uur; 

- dinsdag 14 juli tussen 14.30 en 16.00 uur; 

- dinsdag 14 juli tussen 19.00 en 20.30 uur. 

De juf neemt contact op, u kunt dus wachten totdat u gebeld wordt. We kunnen geen exact 

tijdstip doorgeven, maar ‘ergens’ in de aangegeven tijdsperiode wordt u gebeld. 

 Wilt u deze keer geen gebruik maken van de gelegenheid, laat u dit dan ook even weten? 

Bij voorbaat dank! 

 

Speelgoed schoonmaken 

Het schoonmaken van het speelgoed in groep 1/2 verzetten we naar medio 

oktober/november. U krijgt bericht als het zover is. 

 

Natuurspeeltuin 

De komende weken hopen we met alle groepen een keer naar de 

natuurspeeltuin te gaan om daar gezellig een uurtje te gaan spelen. Van de donatie van de 

‘Vrienden van het Kompas’  krijgen alle leerlingen daar een traktatie. 

 

Spelletjesmorgen ……. 

Het organiseren van een spelletjesmorgen met de eigen groep behoort gelukkig weer tot de 

mogelijkheden. Woensdag 15 juli gaan we er met de startgroep t/m groep 7  een gezellige 

morgen van maken (groep 8 heeft deze dag vrij). Helaas kunnen we u dit jaar niet 

uitnodigen om op het plein of in de school een kijkje te komen nemen. Hopelijk volgende 

keer beter. 

 

…. met patat 

We zijn gewend om aan het eind van de spelletjesmorgen met alle leerlingen pannenkoeken 

te eten. Dit jaar doen we het anders: vanuit het schoolfonds willen we de leerlingen op 

woensdagmorgen 15 juli trakteren op patat met iets erbij. I.v.m. de bijzondere 

omstandigheden van de laatste maanden doen we het deze keer iets luxer dan gebruikelijk. 

mailto:k.vandennieuwendijk@hetkompas-stellendam.nl


NB. Alle leerlingen, dus ook de leerlingen van startgroep, 1/2, zijn deze morgen om 12.15 

uur uit! 

 

Afscheid groep 8 

Binnen de mogelijkheden die er zijn, hebben we gezocht naar een 

manier om afscheid te nemen van groep 8. We hebben nagedacht over 

iets wat leuk is voor de leerlingen en waarbij ook de ouders enigszins 

betrokken kunnen worden. 

Dit is wat we groep 8 als afscheid willen bieden: 

- Woensdag 15 juli: afscheidsavond voor groep 8 en hun ouders bij 

de familie Biemond, Plaatweg 3. Dit is de avond die we normaal gesproken op school 

organiseren.  

- Donderdag 16 juli: een sportieve dag voor groep 8, samen met juf Van der Kraan, bij 

‘Zeeland Buitenland’. 

- Van donderdagavond 16 juli t/m vrijdagmorgen 17 juli: groep 8 houdt een 

slaapfeestje op school. 

- Vrijdagmorgen 17 juli: ontbijt op school, en dan ….. naar huis om vakantie te 

houden! 

Nadere bijzonderheden volgen via juf Van der Kraan. 

 

Slotavond 

De slotavond met alle leerlingen en hun ouders gaat dit jaar niet door, zoals u wel zult 

begrijpen. Jammer, want wij vinden het altijd fijn om op een persoonlijke en gezellige 

manier het jaar met u te besluiten. Helaas, deze keer is dat niet mogelijk. We hopen op 

betere tijden. 

 

Zwerfkast 

In de schoolhal staat een kast met zwerfboeken. De leerlingen mogen deze boeken net zo 

lang lenen als ze willen. Ook is het mogelijk om een boek te houden en er een ander boek 

voor terug te zetten. Er wordt wisselend gebruik gemaakt van de zwerfkast. Sommige 

leerlingen kijken er herhaaldelijk in, andere leerlingen doen dat niet. 

In de zomervakantie willen we de inhoud van de zwerfkast verfrissen. Heeft u thuis leuke, 

spannende, interessante kinderboeken staan die uw eigen kinderen niet meer lezen? Wij 

zijn er blij mee!  

 

Informatie vanuit de buurtsport Goeree-Overflakkee 
De laatste buurtsportactiviteiten voor de zomervakantie 
in Stellendam vinden plaats op woensdag 24 juni en 8 juli 
van 15:30 – 16:30 uur bij de Natuurspeeltuin in het 
Stellebos. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 zijn welkom 
om, na de aanmelding, gratis mee te doen aan de sport 
en spelactiviteiten. Na de aanmelding ontvangen ouders 
meer informatie over de voorwaarden. Let op: er zijn 



maximaal 20 plaatsen per activiteit en aanmelden via de website is verplicht. 
https://www.gosportencultuur.nl/activiteiten/stellendam 
Via deze website is het ook mogelijk om in te schrijven voor een voetbaltraining bij VV 
Stellendam. De vereniging stelt de trainingen open voor niet-leden. Wil je meedoen? Kijk op 
www.gosportencultuur.nl voor de trainingstijden en meld je aan. Op zoek naar activiteiten in 
andere kernen op Goeree-Overflakkee? Neem gerust een kijkje op de website. 
  
Datum 

De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 3 juli 2020. Voor alle toekomstige 

data 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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