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Maandag 6 november Start groepsplanperiode 1-2; idem voor de individuele 

plannen 

Dinsdag 7 november Actie Lightwise 

Vrijdag 10 november VO dag groep 7/8 

 Nationaal Schoolontbijt 

Dinsdag 14 november Leerlingbespreking (1) 

Maandag 20 november Start DVS blok 3 ‘We hebben oor voor elkaar’ 

Dinsdag 5 december Koffieochtend  

 Pakjesmiddag voor alle groepen 

Dinsdag 12 december Inloop in de groepen, 15.30-16.00 uur 

Woensdag 20 december Kerstfeestviering groep 3 t/m 8, aanvang: 19.00 uur 

Donderdag 21 december Kerstfeestviering groep 1/2, aanvang: 18.30 uur 

Maandag 25 december t/m 

vrijdag 5 januari 

Kerstvakantie  

 
Onderwijsinhoudelijk – Preventieve groepsgesprekken 
Deze week zijn in alle groepen de preventieve groepsgesprekken weer 
gehouden. Twee keer per jaar staan deze gesprekken ingepland en we 
houden deze gesprekken zoals de naam al zegt: ter preventie. In elke 
groep is gesproken over de omgang met elkaar, ook naar aanleiding 
van de veiligheidsthermometer die voor de herfstvakantie in de 
groepen afgenomen is. Daarnaast hebben we in groep 5 t/m 8 ook 
gesproken over het internetgebruik op school en over de identiteit van de school. U zult 
begrijpen dat dit niet drie aparte gesprekken geweest zijn, maar dat we deze aspecten 
geïntegreerd hebben in het preventieve groepsgesprek. 
In één van onze vakbladen stond een opsomming van tips voor ouders als het gaat over het 
omgaan met social media en het omgaan met pestgedrag. Ook heb ik een document uit de 
handleiding van ‘De Vreedzame School’ toegevoegd over ‘Wat verstaan we precies onder 
pesten’. Leest u het eens rustig door, mogelijk heeft u er iets aan.   
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Tips om pesten te voorkomen 
Graag geven we een aantal tips voor ouders om het pesten te 
voorkomen en in voorkomende gevallen op te lossen.   

1. Denk goed na over het moment waarop je kind gebruik gaat 
maken van internet en welke mogelijkheden dan gebruikt 
worden. Niet alles wat kan, hoeft ook (direct). Ook is hierin een 
Bijbelse waarde als matigheid van groot belang. 

2. Toon interesse in het online gedrag van je kind. Vraag wat hij doet en met wie hij 
omgaat. 

3. Bespreek met je kind de risico's van het gebruik van sociale media. Een 
gewaarschuwd mens telt voor twee. 

4. Vraag regelmatig of je kind op internet nare ervaringen heeft gehad. Spreek ook af 
dat hij/zij nare ervaringen met je deelt. 

5. Leer je kind dat de zaken die hij deelt en de manier waarop hij zijn berichten 
formuleert, iets doet met de ontvanger. Vaak begint een online meningsverschil bij 
een onbedoeld verkeerd geformuleerde zin. 

6. Wees alert op signalen van pesten bij je kind. Bij pesten gaat het om structureel 
terugkomend onacceptabel gedrag. 

7. Neem bij vermoedens van pesten zo spoedig mogelijk contact op met de leerkracht of 
mentor van je kind. Hoe eerder pesten wordt aangepakt, hoe groter de kans op 
succes. 

8. Neem de school altijd serieus als deze je benadert met de vervelende boodschap dat 
je kind mogelijk tot de pesters hoort. Ook als je dit van je kind niet kunt voorstellen, is 
het zaak om dit heel serieus te nemen. 

9. Stem samen met de school af wat er verder gaat gebeuren. Betrek je kind hierbij, 
zodat deze weet wat er wanneer gedaan wordt.  

Spelletjes in ‘Het Spectrum’ 
Donderdag 12 oktober jl. heeft een aantal leerlingen van groep 6 spelletjes gedaan met de 
ouderen in ‘Het Spectrum’. Het was een gezellig samenzijn, zowel voor de leerlingen als voor 
de bewoners. Dank aan de ouders die wilden helpen bij de begeleiding! 

Hervormingsdag 
Dinsdag 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 iets over Hervormingsdag en leren/zingen we 
in elk geval het eerste couplet van het Lutherlied ‘Een vaste burcht is onze God’.  Vraagt u er 
gerust naar bij uw kind; dat kan opening geven voor een gesprek én uw kind kan merken dat 
school en gezin op één lijn zitten. 
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Controle hoofdluis 
Dinsdagmiddag 31 oktober is er weer hoofdluiscontrole. De luizenmoeders stellen het erg 
op prijs als de jongens zonder gel in het haar naar school komen en als de meisjes niet al te 
ingewikkelde kapsels hebben. Dat maakt de controle een stuk eenvoudiger. Dank voor uw 
medewerking. 
 
Dankdag 2017 
Woensdag 1 november is de landelijke dankdag voor gewas, arbeid en visserij. Het thema is 
dit jaar ‘Blij verrast’ en het gaat over Filippus en de kamerling. Op onze website treft u de 
gezinsfolder van de HGJB bij dit thema aan. Wellicht een mooi hulpmiddel om thuis ook 
aandacht aan de dankdag te besteden? 
 
Lightwise  
Dinsdagmorgen 7 november hopen we met de leerlingen van 
groep 5 t/m 8 mee te doen aan de Lightwise actie. Deze actie 
wordt georganiseerd door de ANWB Lichtbrigade. Onze 
verkeersouder, mw. Annemieke Biemond, heeft deze morgen 
de leiding en de fietsenmaker zal, samen met een aantal 
handige jongens van CSG Prins Maurits, de fietsen controleren. Kleine reparaties worden 
meteen (gratis) verricht. Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 moeten deze morgen dus op de 
fiets naar school komen. Er wordt gekeken of de fiets veilig is aan de hand van een 
checkkaart. Er zijn materialen aanwezig om de fietsverlichting in orde te maken als dat nog 
niet het geval is.  
De ANWB Lichtbrigade gaat voor goed verlichte fietsers.  
De Lichtbrigade komt in actie voor veilige en goede verlichting op de fiets. In aanloop naar 
de wintertijd houdt de Lichtbrigade hiervoor fietsverlichtingsacties door het hele land. Dat is 
hard nodig. Alleen al in de vier grote steden rijdt meer dan de helft (55%) van de fietsers 
zonder licht. In de rest van Nederland is dat 40%.  
Bent u nieuwsgierig of uw fiets ook veilig is? U kunt het zelf controleren: 
Verlichting  
- Een fiets heeft wit of geel licht aan de voorkant en rood licht aan de achterkant.  

- De lampen zitten vast aan de fiets. Losse lampjes mogen alleen op het bovenlichaam aan 
kleding of een tas vastzitten. Dus niet op het hoofd, armen of benen.  

- Lampen zijn goed zichtbaar, schijnen recht voor- en achteruit.  

- De lampjes branden continu en mogen niet knipperen. Is dat niet in orde? Dan is de boete  
€ 55,-  
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Reflectoren  
- Achterop de fiets zit een rode reflector onder het zadel of aan het spatbord. Is dat niet in 
orde? Dan is de boete is € 55,-  

- De pedalen hebben aan de voor- en achterkant gele reflectoren.  

- De banden of velgen hebben een witte of gele reflecterende band. Is dat niet in orde? Dan 
is de boete is € 35,-  
 
Nationaal Schoolontbijt 

Vrijdag 10 november zullen we met de leerlingen van groep 1 t/m 6 meedoen 
aan het Nationaal Schoolontbijt. Zij hoeven die dag dus niet thuis te ontbijten 
voordat ze naar school komen. Graag een bord, beker, mes en vork in een 
(plastic) tas meenemen. 
Groep 7/8 doet dit jaar niet mee, omdat zij die vrijdag een oriëntatiedag bij 

het voortgezet onderwijs hebben, waarvoor ze al om 08.00 uur van school vertrekken. 
We krijgen het schoolontbijt aangeboden tegen een kleine vergoeding per leerling; dit 
betalen we uit het Schoolfonds. 
 
Schoolzaalvoetbaltoernooi 
Woensdagmiddag 22 november wordt er een voorronde van het schoolzaalvoetbaltoernooi 
gespeeld in sporthal ‘de Gooye’  in Dirksland. De eerste wedstrijd start voor ons om 13.50 
uur en om ongeveer 16.05 uur zijn we klaar. Zijn er ouders die support willen leveren in de 
vorm van autorijden en/ of toejuichen? Van harte welkom, graag aanmelden bij juf Van der 
Kraan: s.vanderkraan@hetkompas-stellendam.nl 
 
Verlof juf Sperling 
Vrijdag 24 november is de laatste werkdag van juf Sperling. Daarna begint haar 
bevallingsverlof. We hopen dat de juf medio januari 2018, samen met haar man, een gezond 
broertje/zusje voor Evi mag ontvangen.  
Vanaf donderdag 30 november wordt juf Annemieke Kamp uit Middelharnis tijdelijk op 
donderdag en vrijdag de juf van groep 1/2. Zij krijgt een benoeming totdat juf Wullems daar 
weer terug komt. Dit zal begin april 2018 zijn. 
Juf Kamp is momenteel werkzaam in de invalpool van Kindwijs en zij wil graag een aantal 
maanden op onze school komen werken. Ze heeft inmiddels al kennisgemaakt met ons 
team, een studiemiddag bijgewoond, en met juf Tanis reeds een aantal zaken voor groep 1/2 
doorgenomen voor de komende periode. We heten juf Kamp hartelijk welkom op onze 
school en we hopen dat we met elkaar een goede en gezegende tijd mogen hebben. 
 
Verlof juf Verduijn 
Na de kerstvakantie is het verlof van juf Verduijn afgelopen. Voor de herfstvakantie heeft ze 
al een middag ingevallen en de komende weken zal dat nog enkele malen gebeuren, maar in 
januari begint weer het echte werk…. De werkdagen van juf Verduijn worden de donderdag 
en de vrijdag. Dit betekent dus dat juf Verduijn op donderdag en vrijdag groep 7/8 heeft, 
terwijl juf Van der Kraan op maandag, dinsdag en woensdag groep 8 lesgeeft. Groep 7 houdt  
op maandag, dinsdag en woensdag juf Tanis en juf Geneugelijk. De huidige splitsing van 
groep 7/8 kan de rest van het schooljaar gehandhaafd blijven. We zijn blij dat deze financiële 
mogelijkheid er (nog) is.  
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Schoolfoto’s 
Vandaag zijn de schoolfoto’s met inlogcodes meegegeven. Let op: u 
kunt een gratis groepsfoto krijgen, als u binnen de genoemde termijn 
inlogt en reageert. 
 

Schoolfruit 
Ook dit jaar kunnen we weer deelnemen aan de schoolfruitactie. Nadere informatie volgt. In 
de bijlage kunt u alvast inhoudelijk meer over het schoolfruit lezen. 
 
Website met voorleesverhalen 
Aan het begin van het schooljaar heb ik u een aantal educatieve websites doorgegeven. 
Hierbij nog een aanvulling:: www.voorleestuin.be U vindt 
hier voorleesverhalen voor jonge kinderen. Over de inhoud 
van de verhalen kan ik geen uitspraak doen, die zult u zelf 
moeten beoordelen.  
 
Regel van de maand 
Zuinig zijn op materialen, want die moeten we duur betalen. 
 
Maatjesplan november 
In november zullen alle grote maatjes een tekening maken voor hun kleine maatje. We 
organiseren vervolgens een contactmoment waarop de tekening overhandigd kan worden. 
  
Verjaardagen november        

Datum Groep Naam leerling Leeftijd 

    

5 november 8 Deline van der Giessen 12 

11 november 5 Nathànaël Bouman 8 

12 november 6 Max Roon 10 

15 november 5 Lotte ’t Mannetje 9 

16 november 3 Tamara Klink 6 

18 november 4 Femke Hakvoort 7 

22 november 6 Sem van Lenten 10 

27 november 8 Sanne ’t Mannetje 11 

29 november 6 Daniël Biemond 10 

30 november 7 Rebecca Klink 11 

 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 10 november 2017. 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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