
 

Kompasnieuwsbrief 20, vrijdag 5 juli 2019 
 

Vrijdag 12 juli Tweede rapport mee 

Maandag 15 juli Rapportgesprekken 

Dinsdag 16 juli Rapportgesprekken 

Woensdag 17 juli Spelletjesmorgen 

 Afscheidsavond groep 8 

Donderdag 18 juli Laatste schooldag 

 Slotavond voor alle leerlingen en ouders 

Vrijdag 19 juli Eerste dag van de zomervakantie 

Maandag 2 september Eerste schooldag 2019-2020 

 
Onderwijsinhoudelijk - Lezen in de zomervakantie (nogmaals) …. 
N.a.v. het stukje in de vorige Kompasnieuwsbrief vroegen enkele ouders naar materiaal om 
het lezen in de zomervakantie te stimuleren. Andere jaren stuurde ik dat mee met een 
Kompasnieuwsbrief, deze keer kunt u e.e.a. vinden op de website van onze school. Bijgaand 
leest u nog informatie over een zomer-app. 
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Actie ds. Van den Berg 
Onlangs is ds. Van den Berg met zijn gezin weer voor 
evangelisatie in Roemenië geweest.  
De cheque met de opbrengst van onze actie heeft hij daar 
overhandigd. 
 
Boekenmarkt 
De opbrengst van de tweedehands boekenmarkt was € 19,30. We voegen dit bedrag toe aan 
het schoolfonds. 
 
Speelgoed 
Al het speelgoed van groep 1/2  is weer schoon en fris. Hartelijk dank voor uw hulp! 

 
Rapporten 
Vrijdag 12 juli krijgen alle leerlingen hun rapport mee naar huis. 
Denkt u eraan om met het rapportgesprek de ondertekende 
zwart-wit versie in de meegeefmap mee terug naar school te 
brengen? Bij voorbaat dank! 
 

Rapportgesprekken 
De aanmelding voor de rapportgesprekken sluit vandaag. Volgende week krijgt u van juf Van 
den Nieuwendijk het rooster gemaild. 
 
Observatielijst techniek 
Binnenkort staan de observatielijsten van techniek in ParnasSys weer open. 
 
Spelmorgen groep 5 t/m 8 
Er hebben zich al enkele ouders gemeld om te helpen bij de spelmorgen van groep 5 t/m 8 
op woensdag 17 juli, waarvoor hartelijk dank! Maar ... nog niet voldoende om ieder groepje 
te begeleiden. We zijn nog op zoek naar vier ouders die van  09.15 tot 11.15 uur in de 
gelegenheid zijn om te helpen. Bent u in de gelegenheid? Stuur dan een mail naar juf 
Soeteman, h.soeteman@hetkompas-stellendam.nl Bij voorbaat dank voor uw hulp! 
  
Pannenkoeken bakken 
Zijn er nog ouders of grootouders die pannenkoeken willen bakken 
voor de spelletjesmorgen op woensdag 17 juli? U kunt uw naam 
noteren op de lijsten bij de ingangen van de school óf een mailtje 
sturen naar juf Visser i.visser@hetkompas-stellendam.nl 
Bij voorbaat dank!  
 
Derde tussenstand lege flessen-actie 
Op dit moment is de tussenstand € 69,35.  We sparen nog twee weken. Doet u nog even 
mee? Tot zover dank! 

 
Afscheid groep 8 
Woensdagavond 17 juli nemen de leerlingen van groep 8 afscheid van 
de basisschool. Deze avond is bestemd voor de eigen ouders en 
grootouders. 
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Laatste schooldag  
Donderdag 18 juli (immers, de laatste dag voor een vakantie) hebben we weer een 
continurooster voor alle groepen. De school is die dag voor alle leerlingen om 14.00 uur uit. 
‘s Avonds zijn alle leerlingen en hun ouders welkom bij de opvoering van de musical. Na 
afloop daarvan is er een hapje en een drankje op het plein. U kunt deze avond ook alsnog 
afscheid nemen van juf Houweling. Bij de uitgang van het plein willen we u als team graag 
een fijne vakantie toewensen en krijgt u ook, zoals gebruikelijk, een kleine attentie. Een 
huishoudelijke mededeling: Op het plein en in de pannakooi mag deze avond niet 
gevoetbald worden. Handig dat u hiervan op de hoogte bent, dan kunt u het uw kroost ter 
herinnering in het oor fluisteren…... 
 
Zomervakantie 
De eerste vakantiedag voor de leerlingen is vrijdag 19 juli. 
 
 

Groepsindeling 2019-2020 
 Startgroep/groep 1/groep 2  Groep 3/4 
Ma/mo  Juf Tanis Ma/mo Juf   Van der Ham 
Ma/mi Juf Tanis Ma/mi Juf Van der Ham 
Di/mo Juf Tanis Di/mo Juf Flikweert 
Di/mi Juf Tanis Di/mi Juf Flikweert 
Wo/mo Juf Tanis Wo/mo Juf Van der Ham 
Do/mo Juf Wullems Do/mo Juf Flikweert 
Do/mi Juf Wullems Do/mi Juf Flikweert 
Vr/mo Juf Wullems Vr/mo Juf Van der Ham 
Vr/mi Vrij Vr/mi Vrij 

De startgroep komt alleen ’s morgens naar school.  
 
 Groep 5/6  Groep 7/8 
Ma/mo Juf Soeteman Ma/mo Juf Van der Kraan 
Ma/mi Juf Soeteman Ma/mi Juf Van der Kraan 
Di/mo Juf Soeteman Di/mo Juf Van der Kraan 
Di/mi Juf Soeteman Di/mi Juf Van der Kraan 
Wo/mo Juf Soeteman Wo/mo Juf Van der Kraan 
Do/mo Juf Soeteman Do/mo Juf Van der Kraan 
Do/mi Juf Soeteman Do/mi Juf Van der Kraan 
Vr/mo Juf Soeteman Vr/mo Juf Geneugelijk 
Vr/mi Juf Soeteman Vr/mi Juf Geneugelijk 
 
Onderwijsassistentie: 
Groep 1 t/m 4: Juf Van der Linde (4 morgens); 
Groep 5/6: Juf Visser (3 morgens); 
groep 7/8: Juf Van den Nieuwendijk (3 morgens). 

 
Ik beschouw het als een voorrecht dat we, zoals het zich nu laat aanzien, het nieuwe 
schooljaar zonder vacatures kunnen beginnen en dat we na de vakantie met ons huidige 
team het werk op onze school weer kunnen gaan oppakken. 
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Spelletjesmoeder/computermoeder 
In groep 1/2 is behoefte aan een spelletjesmoeder, die om de twee 
weken op donderdagmiddag met groep 1 spelletjes doet. Het tijdstip 
kan in overleg bepaald worden.  
Ook zijn we voor die groep op zoek naar een computermoeder die, 
eveneens op donderdagmiddag om de twee weken, komt assisteren 
bij het werken met de Coolbooks. Dit gebeurt van 13.20 tot 14.00 uur. 

Wilt u helpen? Meldt u zich dan aan bij juf Wullems m.wullems@hetkompas-stellendam.nl 
 
Datum 
De laatste Kompasnieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op vrijdag 19 juli 2019. 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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