
Kompasnieuwsbrief 12  - vrijdag 6 maart 2020 

 

Beste ouders, 

 

De kalender ziet er de komende tijd als volgt uit: 

 

Woensdag 11 maart Biddag 

Maandag 16 maart Boekpromotie bibliotheek (groep 3 t/m 8) 

Woensdag 18 maart Koffieochtend 

 Schoolvoetbal (groep 7/8) 

Vrijdag 20 maart Nationale Pannenkoekendag 

Maandag 23 t/m vrijdag 27 
maart 

Preventieve groepsgesprekken (startgroep t/m groep 8)  

Woensdag 25 maart Grote Rekendag 

Vrijdag 27 maart Laatste werkdag juf Wullems i.v.m. bevallingsverlof 

Woensdag 1 april Finale Schoolvoetbal (groep 7/8) 

Vrijdag 3 april  Gastles ‘Week van het Geld’ (groep 7/8) 

Woensdag 8 april Paasviering met alle leerlingen van de school, aanvang: 
18.30 uur 

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’) 

Woensdag 15 april  Eindtoets groep 8 

Donderdag 16 april Eindtoets groep 8 

Vrijdag 17 april Koningsspelen 

Maandag 20 april t/m dinsdag 
5 mei 

Meivakantie 

 

Welkom 

De afgelopen maanden mochten we bij de kleuters weer 

enkele nieuwe leerlingen verwelkomen. Vanaf half november 

kwamen bij ons naar school: Romero Teunisse,  



Mirle van der Linden en Bouke Hakvoort. Vandaag is Silke Hoek begonnen en Lindy Keizer 

start volgende week met ‘wennen’.  Al deze kinderen wensen we een fijne, goede en 

leerrijke tijd toe op onze basisschool.  

 

Varende kleuters 

Onze school is ligplaatsschool van de LOVK (Landelijke 

Vereniging voor Varende Kleuters) en in het kader 

daarvan ontvangen we af en toe een varende kleuter. 

Als mensen met hun (binnenvaart)schip in de haven 

van Stellendam liggen, bestaat de mogelijkheid dat zij 

hun kind tijdelijk bij ons op school laten meedraaien. 

Vaak is dat voor enkele dagen, soms ook voor één dag. Dat ligt er net aan hoe vlot men weer 

verder vaart. Het was alweer enkele jaren geleden dat we een varende kleuter op school 

hadden, maar onlangs hadden we Joshua Hoogendoorn ruim twee weken te gast, en 

gisteren en vandaag ontvingen we Joas Klijn in de kleutergroep. 

Het is altijd mooi om te zien hoe soepel deze kinderen ‘instromen’. Voor alle partijen is het 

een positieve ervaring: de kinderen wennen al een beetje aan het schoolgaan 

(schipperskinderen gaan vanaf 6 jaar aan de wal naar school) en onze eigen leerlingen 

krijgen er tijdelijk een nieuw vriendje of vriendinnetje bij……. We hopen nog meer dan eens 

een varende kleuter te mogen begroeten. 

 

Boekenmarkt 

De markt met tweedehands boeken is weer opgeruimd. De opbrengst is € 18,50. Een mooi 

bedrag, als we bedenken dat het bij elkaar gebracht is met ‘3 boeken voor  € 0,50’. Iedereen 

bedankt en voor de leerlingen die iets gekocht hebben: veel leesplezier! Het geld zit in ons 

‘boekenpotje’ om t.z.t. weer nieuwe boeken aan te schaffen. 

 

Spelletjes in ‘Het Spectrum’ 

Donderdagmiddag 5 maart jl. zijn de leerlingen van groep 6 naar ‘Het Spectrum’ geweest, 

om daar gezelschapsspelletjes te doen met de bewoners. De mensen daar hebben genoten 

van de aandacht en de gezelligheid. Voor onze jeugd was het een leuke en leerzame 

oefening in het ‘omzien naar elkaar’. 



 

 

 

Koffieochtend  

Woensdag 18 maart hebben we weer koffieochtend.  Graag wil ik met u spreken over de 

uitslag van het oudertevredenheidsonderzoek. Hiervan 

heeft u in één van de voorgaande Kompasnieuwsbrieven al 

kennis kunnen nemen. Daarnaast wil ik u verder informeren 

over de ‘speerpunten’ waar we de komende maanden 

(extra) aan werken. 

Komt u ook? We beginnen om 08.30 uur en ronden na een 

uur weer af. Het is dus eigenlijk geen koffieochtend, maar 

een koffieuur …… Welkom! 

 

Nationale Pannenkoekendag 

Vrijdag 20 maart is de Nationale Pannenkoekendag. Al enkele jaren zijn we gewend om 

daarvoor ouderen uit ‘Het Spectrum’ op school te ontvangen om pannenkoeken met hen te 

eten. Deze keer doen we het  op een andere manier, waarbij de leerlingen van groep 7/8 

zelf een oudere gaan uitnodigen voor dit festijn. Naast de moeders die zich opgegeven 

hebben om te helpen bij het bakken, is er dit jaar dus verder geen hulp van u nodig. 

 

Grote Rekendag 

Woensdag 25 maart doen we mee met de Grote Rekendag. Na 

de Bijbelles starten we om 09.00 uur op het plein met een 

schoolbrede opening. Daarna gaat het programma verder in de 

groepen. Komt u kijken bij wat we doen? Tussen 09.00 en 11.30 

uur kunt u zo binnenlopen; u bent hartelijk welkom!  

 

Schoolreis groep 3 t/m 6 

Hoewel het nog een aantal weken duurt, toch alvast een berichtje over de schoolreis van 

groep 3 t/m 6. Op donderdag 4 juni hopen we met deze groepen een dag naar Blijdorp te 

gaan. Leerlingen die een geldige abonnementspas voor Blijdorp hebben, hoeven geen 



entree te betalen. De pas moet echter wel op hun eigen naam staan én er moet een foto 

van het betreffende kind op staan.  

De vraag is of u binnen twee weken per mail aan juf Van den Nieuwendijk door wilt geven 

als uw kind zo’n pas heeft. Daarna kunnen we uitrekenen wat de kosten voor deze 

schoolreis zijn. Bij voorbaat dank! 

 

Ecoteam 

Het ecoteam, bestaande uit leerlingen van groep 8, wil een actie gaan voeren om kans te 

maken op een gratis ‘bijvriendelijk’ bloembollenpakket. In alle Lidl-filialen kunnen klanten 

vanaf 1 april tot en met 30 juni hun statiegeld doneren voor Nederland Zoemt. Voor deze 

actie hebben we onze school aangemeld. Hoe meer lege flessen er worden ingeleverd, hoe 

meer bloembollenpakketten er worden uitgedeeld. In een pakket zitten 150 biologische 

bloembollen die geplant kunnen worden op het schoolplein en rond de school + een pakket 

met lesmateriaal voor in de klas. Doet u ook mee?  

 

Regel van de maand maart 

Jij weet wel hoe het hoort, zeg nooit een vloek of lelijk woord! 

 

Maatjesactiviteit 

In de maand maart maken de kleine maatjes een tekening voor de grote maatjes. Tijdens 

een gezamenlijk moment geven de maatjes de tekening aan elkaar. 

 

Verjaardagen maart 

In deze maand zijn de volgende leerlingen jarig: 

Datum Groep Naam leerling Leeftijd 

9 maart 8 Sanne van der Welle 12 

14 maart 8 Frank van der Wende 12 

15 maart 7 Geerten van den Brink 11 

26 maart 3 Yenthe Hogenbirk 7 

28 Maart 2 Agniek Tanis 6 

 

Datum 

De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 20 maart 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 
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