
Kompasnieuwsbrief 13 - 20 maart 2020 

 

 

Maandag  6 april Als de scholen open mogen, gaan we vandaag weer 
beginnen. 

Vrijdag 10 april Goede Vrijdag, geen school 

Maandag 13 april Tweede Paasdag, geen school 

Dinsdag 14 april Start DVS blok 5 (‘We dragen allemaal een steentje bij’) 

Vrijdag 17 april Koningsspelen 

Maandag 20 april t/m dinsdag 
5 mei 

Meivakantie 

 

Beste ouders, 

 

Ook vandaag krijgt u de tweewekelijkse Kompasnieuwsbrief, wel in afgeslankte vorm. Er is 

minder nieuws dan normaal, dat zult u begrijpen. Toch is het belangrijk om zo veel mogelijk 

vast te houden aan de bekende structuren, dus….. ook deze vrijdag de nieuwsbrief. 

 

Ouderbrief DVS 

In de bijlage treft u de ouderbrief DVS blok 4 aan. Deze was gelukkig al in een 

eerder stadium gemaakt. Kijkt u mee hoe de leerlingen in groep 3/4 omgaan 

met gevoelens. 

 

Thuisonderwijs 

Het thuisonderwijs staat al behoorlijk goed op poten, denken wij. Dan is de vraag: ervaart u 

dat ook zo? Velen van u heb ik inmiddels telefonisch gesproken, (de ouders die ik nog niet 

gesproken heb, hoop ik volgende week op te bellen) en de feedback die u geeft is positief, 

voor een belangrijk deel zelfs lovend! Dank u wel! 

Het is uiteraard een heel andere manier van werken, maar we zien er - in deze 

omstandigheden - ook de uitdaging van. Heeft u vragen over het huiswerk, dan kunt u altijd 

contact opnemen met de leerkracht. 

Wij van onze kant willen aan u teruggeven dat we erg blij 

zijn met uw begeleiding van het thuiswerk van uw 

kind(eren). Geweldig dat u dit zo positief oppakt en uw 

kind(eren) waar nodig en gewenst begeleidt, stuurt, 

aanmoedigt, corrigeert, stimuleert …. en misschien nog 

veel meer. Als we samen de schouders eronder zetten, 

moet het lukken om ook deze weken tot goede ‘leerweken’ 

voor uw kind te maken. 



Opvang 

Voor kinderen van ouders in vitale beroepen is de scholen 

verzocht om opvang te verzorgen, als de ouders aan het werk 

zijn. Zie hiervoor ook de informatie die ik u eerder stuurde en die 

u terug kunt vinden op het besloten deel van de website, onder 

het kopje ‘Corona’.  

Tot op heden hebben ouders hiervan geen gebruik behoeven te maken. Mocht dit wel nodig 

zijn, meldt u zich dan (graag 24 uur van tevoren) bij mij aan: 

g.geneugelijk@hetkompas-stellendam.nl  

 

Bijbellessen op website 

Een aantal ouders heeft gevraagd of de Bijbellessen van alle groepen voor iedereen te 

beluisteren/bekijken zijn. Misschien kunnen we die filmpjes op de website (achter het 

wachtwoord) zetten. Volgende week gaan we ermee aan de slag. 

 

Uitzendingen Staphorst  

Voor vele gezinnen zijn het bijzondere tijden. Vrij onverwachts is het dagelijks ritme van het 

naar school gaan doorbroken en zijn de kinderen thuis. Om ouders te helpen enige structuur 

aan te brengen in de ‘schooldagen’ wordt er om 9.00 uur een Bijbelverhaal voorgelezen en 

om 13.15 uur een waargebeurd verhaal. 

Iedereen kan thuis hier meeluisteren (of via de website van HHK Staphorst) of via de 

kerktelefoon. Vanaf D.V. woensdag 18 maart tot en met maandag 6 april 2020 wordt er 

dagelijks (op de werkdagen) om 9.00 uur een Bijbelverhaal (beschreven door Ds. C .J. Meeuse 

in ‘Vertellingen bij de Bijbel’), en om 13.15 uur een waargebeurd verhaal uit de 

(kerk)geschiedenis voorgelezen voor alle luisteraars. 

De directeuren van de vijf Scholen met de Bijbel in de gemeente Staphorst lezen de verhalen 

voor; meester Hoeve van de Ds. Harmen Doornveldschool, meester Kuijers van de Koning 

Willem-Alexanderschool, meester Verweij van de Dr. Maarten Lutherschool, meester 

Koppelman (junior) van de Prins Mauritsschool, meester Kuiper van de Willem de 

Zwijgerschool. Ook oud-directeur Koppelman (senior) zal verhalen voorlezen. 

Dit is besloten door de directies van de vijf scholen met de Bijbel. Hiervoor mogen ze gebruik 

maken van de uitzendmogelijkheden van de Dorpskerk in Staphorst. Ze hebben daarbij ook 

grootouders en andere ouderen of eenzamen op het oog, temeer omdat zij de komende 

weken minder bezoek mogen ontvangen. 

(bron: staphorst.nieuws.nl) 

 

 

mailto:g.geneugelijk@hetkompas-stellendam.nl
http://hhkstaphorst.kerkdienstluisteren.nl/
https://www.hhkstaphorst.nl/kerkelijk-leven/meeluisteren
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Denk aan elkaar ….. 

Premier Rutte vroeg het aan ons in zijn toespraak: ‘Let een beetje op elkaar’. In dat verband 

mogen we zeker wel denken aan de oude mensen, voor wie deze tijd heel moeilijk kan zijn. 

Vaak zijn ze alleen, soms bang, en ze voelen hun afhankelijk misschien wel dubbel. 

Onderstaande flyer (doorgestuurd op verzoek van de gemeente) doet een oproep om 

tekeningen en kaarten te maken/schrijven en deze in te leveren bij de vermelde adressen. 

Vandaar zorgt men ervoor dat de tekeningen en kaarten bij de diverse huizen van CuraMare 

bezorgd worden. 

Als ik me niet vergis, zijn de adressen van de initiatiefnemers allen in 

Sommelsdijk/Middelharnis. Als dit voor u bezwaarlijk is, lijkt het me ook een goede 

mogelijkheid om tekeningen en kaarten te bezorgen  bij oudere mensen in de straat en in de 

buurt. Een simpel blijk van meeleven kan veel goed doen. Aanbevolen! 

 

 

 

 

Hoe verder ….? 

We hebben nog twee weken te gaan voordat de scholen weer open mogen. En ….. 

misschien nog wel meer, afhankelijk van eventuele stringentere maatregelen van de 

overheid. Een aantal geplande activiteiten is automatisch vervallen, nu de school gesloten is. 

Ik geef u een enkele toekomstige zaken door, voor zover we die nu kunnen overzien. 

 

 



 

 Paasviering 

 De Paasviering op woensdagavond 8 april zal 

geen     doorgang vinden. Zelfs als de scholen op 

maandag 6 april  weer open gaan, zouden we 

té weinig tijd hebben om de viering met de 

leerlingen voor te bereiden. Uiteraard besteden 

we dan in de groepen wel aandacht aan Goede 

Vrijdag en Pasen. 

 

Eindtoets groep 8 

De IEP-toets voor groep 8, die gepland stond voor woensdag 15 en donderdag 16 april, gaat 

niet door. Minister Slob heeft bekend gemaakt de dat basisscholen dit jaar geen Eindtoets af 

hoeven te nemen. Een verstandig besluit! 

 

Koningsspelen 

Op vrijdag 17 april zouden we in schoolverband een leuk programma organiseren i.v.m. de 

Koningsspelen. Mits de scholen open zijn, willen we dit door laten gaan. dan wel zonder 

ontbijt, want het Koningsontbijt wordt dit jaar niet geleverd. 

 

Continurooster 

Vrijdag 17 april heeft groep 5 t/m 8 continurooster. Graag lunchpakket + drinken 

meenemen, dan is de school om 14.00 uur uit. 

 

Om over na te denken ….. 

Het gewone leven staat voor een groot deel 

stil. Ons land is, samen met bijna de hele 

wereld, getroffen door corona. De situatie 

is ernstig en bij tijden bedreigend. Waar en 

van wie kunnen we hulp verwachten? Wat 

mooi en vertroostend om te weten: ‘Mijn 

hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde 

gemaakt heeft’ (Psalm 121). 

U en uw kinderen wens ik Gods bijstand en 

bescherming toe! 

 

Datum 

De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 3 april 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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