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Kompasnieuwsbrief 17 
vrijdag 18 mei 2018 
 

Dinsdag 22 mei Schoolreis groep 3 t/m 6, andere groepen vrij 

Woensdag 23 mei Reservedatum ramen zemen 

 Start DVS blok 6: ‘We zijn allemaal anders’ 

Vrijdag 25 mei Kompas Actie Avond, 17.00 – 20.00 uur 

Dinsdag 5 juni Schoolreis startgroep, 1/2 

 Gastles VBOK (groep 7/8) 

Dinsdag 12 juni  Reservedatum schoolreis startgroep, 1/2 

Donderdag 14 juni Panna-toernooi 

Maandag 18 juni t/m vrijdag 

29 juni 

E-toetsen Cito LVS, groep 2 t/m 8 

Donderdag 21 juli  Sponsorloop 

Donderdag 28 juni Reservedatum sponsorloop 

Vrijdag 29 juni Studiedag, leerlingen vrij 

Woensdag 4 t/m vrijdag 6 

juli 

Driedaagse schoolreis groep 7/8 

Vrijdag 6 juli Tweede rapport mee 

Maandag 9 juli Rapportgesprekken 

Dinsdag 10 juli Rapportgesprekken 

Woensdag 11 juli Spelletjesmorgen 

 Afscheidsavond groep 8 

Donderdag 12 juli  Laatste schooldag (onder voorbehoud) 

 Slotavond voor leerlingen en ouders 

 
 
Onderwijsinhoudelijk – De Vreedzame School (bijlage) 
Blok 5 ‘We dragen allemaal een steentje bij’ van DVS is afgerond. Dit blok gaat over het 
dragen van verantwoordelijkheid. In de bijlage vindt u een bijdrage van groep 1/2 over dit 
blok. 
Vanaf woensdag 23 mei hopen we starten met het zesde en laatste blok: ‘We zijn allemaal 
anders’. Dit blok gaat over diversiteit en vanuit onze christelijke identiteit hopen we de 
laatste weken van het schooljaar met de leerlingen hierover te werken.  
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Bedankt (1) 
Namens Bartimeüs wil ik u allen nogmaals hartelijk 
bedanken voor uw bijdrage aan het slagen van de 
cakeverkoop actie. Deze actie heeft voor Bartimeüs het 
mooie bedrag van € 579,49 opgebracht. Van de opbrengst 
zal een duo-fiets voor de cliënten van Bartimeüs 
aangeschaft worden. wij kregen van Bartimeüs een mooie 
leren voetbal, voor in de panna-kooi. 
 
Bedankt (2) 
 

In de afgelopen weken zijn er 575 flessen ingeleverd 
voor de Josephat Torner Foundation Europe. Dit 
heeft het mooie bedrag van € 142,55 opgeleverd! 
Dit bedrag is overgemaakt naar de Foundation. Heel 
hartelijk bedankt dat u/jij op deze manier een 
steentje hebt bij gedragen aan een betere en veilige 
toekomst voor kinderen met albinisme in Afrika. 
Wilt u meer informatie lezen, kijkt u dan eens op 
http://opexpeditie.jouwweb.nl/  Wim Tanis 
 
 

Bedankt (3) 
Hartelijk bedankt aan alle moeders die woensdag 16 mei jl. geholpen hebben bij het ramen 
zemen. Het schoolgebouw blinkt weer aan alle kanten! 
 

Luizencontrole 
Donderdag 17 mei jl. was er weer hoofdluiscontrole. Gelukkig waren alle hoofden ‘schoon’. 
Dank aan de moeders die deze controle op zich wilden nemen. 
 
Schoolreis groep 3 t/m 6 
Dinsdag 22 mei hoopt groep 3 t/m 6 op schoolreis te gaan. Een aantal ouders heeft nog niet 
betaald. Wilt u dit a.u.b. per omgaande regelen? Bij voorbaat dank!  
Voor inhoudelijke informatie over deze schoolreis: zie Kompasnieuwsbrief 16. 
 

Kompas Actie Avond 
Vrijdag 25 mei is de jaarlijkse Kompas Actie Avond. Een heel aantal ouders heeft zich 
beschikbaar gesteld om te helpen, waarvoor hartelijk dank! Maar …. we hebben nog 4 
mensen nodig die (een deel van) die avond kunnen helpen. Als u daarvoor in de gelegenheid 
bent, wilt u dit dan doorgeven aan de activiteitencommissie? Bij voorbaat dank! 
 
De opbrengst van de avond is deze keer voor de aanschaf van een B-Bot, een OZO-Bot en 
een set Lego Mindstorms. We willen dit gaan gebruiken bij Wetenschap & Techniek. 
Helpt u mee om dit te realiseren? We verwachten u op vrijdagavond 25 mei tussen 17.00 en 
20.00 uur. Er is weer van alles te kijken, te doen en te kopen. Breng gerust familie, vrienden 
en bekenden mee; iedereen is welkom! 
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Score Eindtoets groep 8 
Deze week kwamen de scores van de Eindtoets beschikbaar. Ik kan u melden dat we een 
prachtige schoolscore behaald hebben, nl. 82,1. Dit is boven de ondergrens voor onze 
scholengroep (79,6) en ook boven het landelijk gemiddelde (81,0). We zijn blij en dankbaar 
met dit mooie resultaat. Volgende week komen de papieren overzichten binnen en krijgen 
de leerlingen hun individuele overzicht met toetsscores mee naar huis. 
 
Vrienden van ‘Het Kompas’ 
De MR van onze school gaat een vriendenclub van ‘Het Kompas’ opstarten. De bedoeling van 
deze club is, dat de ‘vrienden’ donateur worden van onze school en dat de school van de 
donaties een aantal dingen realiseert waar de ‘vrienden’ bij betrokken worden. Wie kan er 
‘vriend’ van ‘het Kompas’ worden? Natuurlijk vaders en moeders, maar ook opa’s, oma’s 
tantes, ooms, buren, kennissen, enz., enz. Tijdens de Kompas Actie Avond hopen dhr. Wilco 
van der Welle en dhr. Bob van der Wenden hierover namens de MR meer te vertellen en 
wordt u ook de gelegenheid geboden om ‘vriend’ te worden. Misschien een extra reden om 
naar de KAA te komen?   
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Het zal u niet ontgaan zijn dat er verscherpte regelgeving komt i.v.m. het gebruik van 
persoonlijke gegevens. Hiermee krijgen ook scholen te maken. Met alle Kindwijsscholen 
willen we hiervoor een eenduidige aanpak ontwikkelen. De komende weken hoop ik u 
verder te informeren over wat dit voor u, voor ons en voor onze school in de praktijk gaat 
betekenen.   
 

Boekjes ‘Leesweg’ 
Wij maken in groep 3 t/m 8 gebruik van de serie ‘Leesweg’ van Kees de Baar. De boeken 
worden op school gebruikt, maar ook meegegeven om thuis te lezen. Helaas missen we 
momenteel een aantal delen. Wilt u eens kijken of u thuis nog iets heeft liggen, wat uw kind 
ooit meegekregen heeft en per ongeluk niet teruggebracht heeft naar school? Het gaat om 
de volgende titels: 
- Wegboek 5 
- wegboek 6 
- Leesboek 4.1. – 2x 
- Leesboek 4.2. – 2x 
- Leesboek 5.3. – 1x 
- Leesboek 5.4. – 1x 
- Leesboek 5.6. – 1x 
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- Leesboek 6.3. – 2x 
- Leesboek 7.5. – 1x 
Ik hoop van harte dat er hier of daar nog iets boven water komt. Bij voorbaat dank voor het 
zoeken. 
 
Schoolfruit (herhaling) 
Eén ouder heeft gereageerd op mijn vraag ter evaluatie van 
het schoolfruit, in de vorige Kompasnieuwsbrief. Daarom 
nog een poging: 
Vindt u het goed of belangrijk dat onze leerlingen op school 
gratis fruit aangeboden krijgen? En bent u ook bereid te 
helpen bij het hapklaar maken van het fruit? Daar zijn we best benieuwd naar. Wilt u mij 
laten weten wat hierover uw mening is? Dat helpt mij om een keus te maken m.b.t. een 
eventuele deelname voor een volgend jaar. Graag lees ik uw reactie. Bij voorbaat dank! 
 
Kinderomloop 2018 
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u informatie over de Kinderomloop 2018. Kinderen die 
mee willen lopen, kunnen zich aanmelden bij juf Van den Nieuwendijk.  
 
Vacature 
De oplettende lezer zal gemerkt hebben dat er een advertentie stond in het Eilandennieuws, 
het Reformatorisch Dagblad en de Eendrachtbode, waarin ‘Kindwijs’ een aantal leerkrachten 
vraagt. Ook onze school stond daarbij. De reden hiervan is dat juf Verduijn m.i.v. volgend 
schooljaar in Ouddorp gaat werken. Dit vinden we voor onze school heel spijtig, maar 
uiteraard hebben we begrip voor het feit dat zij graag in haar eigen woonplaats wil gaan 
werken. We zijn dus op zoek naar een nieuwe leerkracht. De geplaatste advertentie heeft 
voor ons geen bruikbare reacties opgeleverd. De (aangepaste) vacature zal dus opnieuw 
uitgezet worden, eerst binnen ‘Kindwijs’ en daarna, indien nodig, weer in een aantal 
kranten. 
We merken dat het moeilijker wordt om goede leerkrachten te vinden, die ook bij de 
identiteit van onze school passen. Wilt u, samen met ons, meebidden voor de juiste 
meester/juf voor onze school? We mogen geloven dat ook deze dingen door de Heere geleid 
worden en dat Hij weet wat en wie wij nodig hebben. 
 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 8 juni 2018. 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:       

 

 
 

 
Hallo allemaal….., 
  
De tijd vliegt, het is al weer mei. 
  
Graag vragen wij uw aandacht voor de Kinderomloop van 2018. 
  
De ‘Kinderomloop’ start zaterdagochtend 25 augustus om 11.00 uur bij Hernesseroord 
(Brasserie DOK16),  
het eindpunt is net als bij de andere afstanden bij ‘D’n Diek’.  
De 5 kilometer is voor kinderen uit groep 1 t/m groep 5 en de 15 kilometer voor groep 5 t/m 
8. 
Dit houdt in dat kinderen uit groep 5 beide afstanden mogen lopen. De kinderen die mee 
lopen met de 5 kilometer doen dit onder begeleiding van ouders. 
  
Helaas ontkomen wij er niet meer aan, door oplopende kosten hebben wij het inschrijfgeld nu 
ook voor de Kinderomloop moeten verhogen. 
Het inschrijfgeld bedraagt  € 3,00 voor de 5 kilometer- en € 6,00 voor de 15 kilometer- tocht. 
  
De deelnemers van de Kinderomloop kunnen gebruik maken van alle faciliteiten van de 
‘echte’ Omloop. 
Hierbij kan gedacht worden aan een rugnummer, een pasje voor bij de controleposten, eten 
en drinken tijdens de Kinderomloop, medaille bij de finish en een certificaat. 
Ook rijdt er een bezemwagen (inclusief medische verzorging indien nodig) achter de laatste 
lopertjes. 
We hopen dat er weer veel kinderen mee zullen doen en dat zij op deze manier kunnen 
ondervinden wat het is om mee te doen aan zo’n groot sportief evenement. 
  
Net als andere jaren is het de bedoeling dat de kinderen zich in groepsverband met hun 
school inschrijven.  
Nu denkt u wellicht: ‘dat is veel teveel werk, daar hebben wij geen tijd voor’, maar ook voor u 
als school zit er een leuke beloning aan vast. 
De helft van het bijeengelopen sponsorbedrag, door de kinderen van uw school/vereniging, is 
bestemd voor uw school! 
Vorig jaar zijn er aan diverse scholen mooie bedragen overgemaakt, daar kunnen natuurlijk 
ontzettend leuke dingen mee gedaan worden.  
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Het goede doel van dit jaar is wederom het Sophia kinderziekenhuis. 
Begin maart wordt het specifieke project voor de Omloop bekend gemaakt.  
  
Als er ingeschreven wordt vóór 1 juli 2018 dan krijgen de kinderen bij de start een leuk 
rugzakje gevuld met kleine presentjes! 
   
Via bovenstaand e-mailadres kunt u zich, als school, opgeven voor de Kinderomloop. 
U ontvangt dan van ons de link naar het inschrijfsysteem, zodat u de kinderen direct kunt 
inschrijven. 
  
Wij hopen dat u als school (wederom) mee zult doen en vele enthousiaste kinderen op 25 
augustus 2018 over de dijken van Goeree-Overflakkee zullen wandelen.  
  
Met sportieve groet, 
  
Organisatie Kinderomloop 2018 
Carina Gerritsen & Inge Brandsma  
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