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Kompasnieuwsbrief 14 – 29 maart 2019 
 
 

Maandag 1 t/m vrijdag 5 april Afname ZIEN! 

Maandag 1 april Excursie groep naar Den Briel, 7/8  

Dinsdag 2 april Bezoek groep 8 ExperiGO 

Donderdag 4 april Praktische verkeerslessen 

 Bijeenkomst Vrienden van het Kompas 

 Theorie-examen verkeer groep 7 

Maandag 8 t/m vrijdag 12 april Beweegweek GO-Fit 

Maandag 8 april Start DVS blok 5  

Donderdag 11 april Praktijkexamen verkeer groep 7 

Vrijdag 12 april Koningsspelen in Stellendam 

Maandag 15 t/m vrijdag 19 april Preventieve groepsgesprekken groep 1 t/m 8 

Dinsdag 16 april IEP Eindtoets groep 8 

Woensdag 17 april IEP Eindtoets groep 8 

 Presentatie werkstukken groep 6 en 7 

 Paasfeestviering startgroep t/m groep 8, 

aanvang: 18.30 uur 

Donderdag 18 april Praktische verkeerslessen 

Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei Meivakantie  

Donderdag 9 mei Koffieochtend 

Woensdag 15 mei Ramen zemen 

Donderdag 16 mei Reservedatum ramen zemen 

 Praktische verkeerslessen 

Vrijdag 17 mei Afscheidsfoto groep 8 

 
Nationale pannenkoekendag 
Wat hebben de bewoners van ‘Het Spectrum’ genoten, op vrijdag 22 
maart jl.  In de hal van onze school hebben ze, samen met de 
leerlingen van groep 7/8, pannenkoeken gegeten. Het valt ons elke 
keer op hoe dankbaar oudere mensen zijn voor iets wat wij vaak erg 
simpel en gewoon vinden. We hopen echt dat onze leerlingen daarvan 
ook iets meekrijgen en dat het hen helpt om tevreden en blij te zijn 
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met ‘gewone’ dingen, die natuurlijk helemaal niet gewoon zijn, omdat we ze ontvangen uit 
de hand van onze goede God. 
Dank aan alle ouders en grootouders die geholpen hebben bij het bakken van de 
pannenkoeken en de organisatie rondom het halen en brengen van de bewoners. 
 
Luizencontrole 
Maandagmiddag 25 maart jl. was er luizencontrole. Alle hoofden waren luisvrij. 
 
Onderwijsinhoudelijk – Migratie ICT-systeem 
ICT-Migratie naar G Suite for Education. 
Binnenkort gaat onze school migreren naar G Suite for Education.  De 
migratie en het beheer van deze omgeving wordt gedaan door 
Cloudwise. Voor meer informatie over Cloudwise kunt u eens kijken op 
www.cloudwise.nl.  
  
Op woensdag 10 april zal de migratie plaatsvinden. Na deze dag is de school omgezet naar 
de COOL omgeving van Cloudwise en krijgen alle medewerkers en leerlingen een G Suite for 
Education account. 
 
Wat betekent dit voor uw kind? 
Alle kinderen gaan werken in de COOL omgeving (Cloudwise Online Onderwijs 
Leerplatform). Zij krijgen allemaal een G Suite for Education account. G Suite 
for Education is een pakket met tools, waarmee kinderen (digitaal) samen 
kunnen leren en werken.  
 
G Suite for Education 
Het voordeel van de Educatie versie is dat:  

● de school eigenaar is van de gegevens, niet Google; 

● er geen reclame is, ook niet wanneer kinderen als ze zijn ingelogd zoeken met 

www.google.com; 

● Google Safe Search als standaard instelling voor veilig zoeken op het internet kan 

worden ingesteld door de school; 

● ieder account de beschikking heeft over onbeperkte opslagruimte. 

 
Voor meer informatie over G Suite for Education, kijk gerust op de volgende websites: 

● https://www.google.nl/intl/nl_nl/edu/  

● https://gsuite.google.nl/learning-center/ 

● https://www.google.nl/intl/nl_nl/edu/trust/  

 
Opslaan, samenwerken 
Voor alle leerlingen worden applicaties als Google Drive (opslagruimte voor 
documenten) beschikbaar gesteld. De Google Drive zorgt ervoor dat kinderen 
online alles kunnen opslaan, documenten kunnen organiseren en archiveren, 
documenten makkelijk terug kunnen vinden en er samengewerkt kan worden 
door documenten te delen.  
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COOL omgeving 
 

 
 
De COOL omgeving is via een afgeschermd portaal bereikbaar. Binnen dit beveiligde portaal 
zijn alle Apps en educatieve software via tegels toegankelijk voor de kinderen. 
 
Inloggen 
Het eerste aanmeldwachtwoord van het G Suite account is bekend bij de 
leerkracht van uw zoon/dochter. Wanneer uw kind voor het eerst inlogt, kan 
hij/zij het wachtwoord aanpassen in een persoonlijk wachtwoord. De ICT-
coördinator of leerkracht van de groep kan het wachtwoord resetten indien 
nodig. Het persoonlijke wachtwoord is nooit inzichtelijk voor de school of Cloudwise.  
 
Klaar voor de start! 
Het is voor zowel de leerlingen als de teamleden best even wennen om te werken met dit 
nieuwe systeem, maar we zien veel voordelen en iedereen gaat zijn best doen om het snel 
onder de knie te krijgen. 
 
Kom gerust een keertje kijken of vraag uw kind(-eren) ernaar. 
 
Migratie  
I.v.m. bovengenoemde migratie van ons ICT-systeem zijn wij op dinsdagmiddag 9 april en 
woensdag 10 april  niet in de gelegenheid om uw mailberichten te lezen en te 
beantwoorden. Berichten die u stuurt gaan niet verloren, maar zijn vanaf donderdag 11 
april voor ons weer beschikbaar. Twijfelt u desondanks of een mail wel goed aangekomen is, 
stuurt u deze dan a.u.b. nog een keer. We streven ernaar om de migratie zo soepel mogelijk 
te laten verlopen.  
 

Verkeersexamen groep 7 
Donderdag 4 april zullen de leerlingen van groep 7 op school 
deelnemen aan het theoretisch gedeelte van het 
verkeersexamen en voor donderdagmiddag 11 april staat 
het praktijkgedeelte gepland. Dit vindt in Goedereede plaats.  
Wat betreft het praktijkgedeelte een vriendelijk verzoek om 
ervoor te zorgen dat uw kind het examen op een goede, 
veilige fiets kan afleggen. 
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Beweegweek 
Van maandag 8 t/m vrijdag 12 april hebben we een 
beweegweek, die georganiseerd wordt door GO-Fit. 
Maandag 8 april om 13.15 uur starten we de week 
gezamenlijk op het Meester Bloklandplein. U bent 
welkom om hierbij te komen kijken. 
Dinsdag 9 april en donderdag 11 april doen we een ‘Daily Mile’, waarbij we aan het begin 
van de middag met groep 5 t/m 8  een kwartier (hard)lopen rond de school. We zoeken 
enkele ouders om ons hierbij te assisteren. Graag aanmelden bij juf Van der Kraan 
s.vanderkraan@hetkompas-stellendam.nl   
Donderdag 11 april doen de leerlingen van groep 3 t/m 8 mee aan de 4S test. 
Ook komt er iemand van de rugbyvereniging tijdens de reguliere gymles een clinic verzorgen 
én hebben we in de beweegweek extra spelmateriaal te leen. 
U ziet, het wordt een sportief gebeuren bij ons! 
 
Koningsspelen 2019 
Op onze school vieren we vrijdag 12 april Koningsdag. We 
beginnen de dag met een gezamenlijk Koningsontbijt. 
Vriendelijk verzoek aan alle leerlingen om hiervoor een 
bord, beker en bestek mee te brengen. Graag in een plastic 
tas, dat is het handigst. 
De leerlingen van de onderbouw en de bovenbouw hebben 
vervolgens een spelprogramma mét een mini-Roparun. 
Hiervoor hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 vanmiddag een sponsorlijst meegekregen. 
De leerlingen van startgroep t/m groep 4 krijgen de lijst a.s. maandag mee. 
Misschien denkt u: ‘We hebben net de cake-actie gehad en dan nu wéér een actie voor een 
goed doel?’ Die gedachte kan ik me voorstellen. Door een aantal redenen kwam het deze 
keer zo uit dat beide acties vlak na elkaar vallen. We hopen dat het toch mogelijk is om ook 
aan de mini-Roparun een kleine bijdrage te geven. 
Zoals ik in de vorige nieuwsbrief schreef, deze mini-Roparun komt in de plaats van onze 
eigen jaarlijkse sponsorloop. Het streven is om voor de mini-Roparun in elk geval € 500,- bij 
elkaar te brengen. Het bedrag dat eventueel nog meer bij elkaar gebracht wordt, is bestemd 
voor de eigen school en willen we besteden aan de uitbreiding van robotica. 
 
Het programma voor startgroep t/m groep 4 vindt plaats op het schoolplein, het programma 
voor groep 5 t/m 8 wordt georganiseerd op het voetbalveld. 
 
De leerlingen van de startgroep t/m groep 4 zijn op de normale tijd uit: 11.50 uur. Met de 
leerlingen van groep 5 t/m 8 draaien we een continurooster; zij zijn om 14.00 uur uit.  
 
Hulp gevraagd 
De leerkrachten van groep 1 t/m 4 kunnen bij de Koningsspelen hulp gebruiken van enkele 
ouders. Dit betreft ongeveer een uur. U kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Wullems, 
m.wullems@hetkompas-stellendam.nl 
De leerkrachten van groep 5 t/m 8 kunnen hulp gebruiken bij het fietsen náár en ván het 
voetbalveld. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij juf Van der Kraan, 
s.vanderkraan@hetkompas-stellendam.nl Bij voorbaat hartelijk dank! 
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Eindtoets 2019 
Dinsdag 16 en woensdag 17 april maken de leerlingen van 
groep 8 de eindtoets. Op onze school is dat de IEP. Dit is een 
eindtoets van twee dagen. De scores van deze toets kunnen 
het schooladvies voor het voortgezet onderwijs bevestigen. 
Als dat het geval is, is dat mooi. Mocht uit de IEP een 
schooladvies komen dat hoger is dan we nu gegeven hebben, 
dan kán dat advies herzien worden; dit hoeft niet, maar het 
kán. Mocht de IEP een lagere score aangeven dan voor uw kind besloten was, dan raken we 
niet in paniek, want ook deze toets is een momentopname. Dat wil niet zeggen dat de 
toetsscore niéts zegt, maar de toetsscore zegt ook niet álles. Helaas ziet de inspectie de 
score van de eindtoets nog wel steeds als een zeer belangrijk gegeven voor de kwaliteit van 
het onderwijs; we hopen dat dit inzicht nog eens gaat wijzigen…. 
Aan u is de vraag of u ervoor wilt zorgen dat uw kind tijdens de toetsdagen goed uitgerust op 
school komt: op tijd naar bed en verder geen stress voor de toets. Het is belangrijk dat 
iedereen zijn uiterste best doet en zijn/haar talent optimaal gebruikt; als dat gebeurt, zijn wij 
tevreden! 
 
Presentatie werkstukken 
Woensdagmorgen 17 april zullen de leerlingen van groep 6 en 7 
hun werkstuk presenteren. Zij doen dat in hun eigen lokaal en in 
het bibliotheeklokaal. Alle ouders, grootouders en andere 
belangstellenden van deze leerlingen zijn hartelijk welkom om 
hierbij te komen kijken. Tussen 11.30 en 12.00 uur kunt u bij ons 
binnenlopen.  
I.v.m. de afname van de eindtoets in groep 8 vraag ik u om deze ochtend gebruik te maken 
van de ingang van de kleuters, aan de Pr. Margrietstraat. 
 
Paasfeestviering  
Woensdag 17 april hopen we met alle leerlingen van de school Goede Vrijdag en Pasen te 
herdenken. We doen dit in de kerk aan de Bosschieterstraat. De viering begint om 18.30 uur 
en duurt ongeveer een uur. 
Kinderen van de startgroep voor wie het nog te veel gevraagd is om hierbij te zijn, mogen die 
avond bij hun ouders in de kerk gaan zitten of thuisblijven. De keus is aan u. Geeft u het 
vooraf aan de juf  door, als uw kind niet in schoolverband deelneemt aan de viering? 
Wij verwachten de leerlingen vanaf 18.15 uur. We verzamelen in grote zaal van ‘De Rank’. 
Na afloop van de viering verlaten de leerlingen als eerste de kerk. Vervolgens kunt u 
vertrekken en buiten op uw kind(eren) wachten. Aan de ouders van de leerlingen van de 
startgroep, groep 1/2 vraag ik of u uw kind na afloop even komt ophalen in de zaal. Dan 
weten wij zeker dat onze jongste leerlingen veilig vertrekken.  
Tijdens de viering is er geen collecte. Bij de uitgang van de kerk staan twee leerlingen met 
een collectezak. U kunt hierin een bijdrage geven voor de Bonisa zending, een organisatie 
die zendingswerk verricht in China.  Dit betreft de volwassenen. Geeft u de kinderen liever 
geen geld of collectebon mee. Met name voor de jongere kinderen is dit te onrustig.  
Wilt u uw kinderen a.u.b. geen snoep meegeven? Het is een viering van ongeveer een uur, 
waarin ook nog veel gezongen wordt; eerbiedig zingen met een mond vol snoep lukt bij 

mailto:info@hetkompas-stellendam.nl


Christelijke basisschool “Het Kompas” ● Schoolstraat 19, 3251 AX Stellendam ● Postbus 24, 3251 AA Stellendam 
Tel.: 0187-492458 ● Fax: 0187-490179 ● Email: info@hetkompas-stellendam.nl ● www.hetkompas-stellendam.nl 

niemand….. 
We hopen op een gezegend samenzijn, waarbij u allen van harte welkom bent. 
 

Meivakantie  
Donderdag 18 april is de laatste dag voor de 
meivakantie. We zijn gewend om de laatste 
dag voor een schoolvakantie een 
continurooster te draaien. Deze keer is dat 
op een donderdag en hebben startgroep t/m 
groep 4 hier dus ook mee te maken. Daarom 
de vraag of alle leerlingen  op donderdag 18 
april een lunchpakket en drinken bij zich hebben. De school is die dag voor iedereen om 
14.00 uur uit. 
 
Plusactie schoolreis 
De tussenstand van de Plusactie voor een goedkoper schoolreisje is op dit moment € 780,00. 
Blijft u meedoen? De actie loopt t/m zaterdag 27 april 2019. 
  
Regel van de maand april 
Ook al vinden we iets raar, uitlachen is heel naar. 
 
Maatjesplan april 
Grote maatjes lezen kleine maatjes voor. 
 
Verjaardagen april 2019 

Datum Groep Naam leerling Leeftijd 

5 april 6 Joas Versluis 10 

15 april 6 Rick van der Linden 10 

16 april  8 Joël van der Velde 12 

22 april 8 Emma Rijnbrand 12 

 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 12 april 2019. Voor alle toekomstige 
data geldt: ze 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 

mailto:info@hetkompas-stellendam.nl
mailto:g.geneugelijk@hetkompas-stellendam.nl


Christelijke basisschool “Het Kompas” ● Schoolstraat 19, 3251 AX Stellendam ● Postbus 24, 3251 AA Stellendam 
Tel.: 0187-492458 ● Fax: 0187-490179 ● Email: info@hetkompas-stellendam.nl ● www.hetkompas-stellendam.nl 

            : www.hetkompas-stellendam.nl 
 

Het Kompas is onderdeel van:       
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